
USNESENÍ 
 

z 52. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 7. 2020 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. neschvaluje 
podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci č. j. 22 C 192/2018-285 ze 
dne 28. 5. 2020 ve věci určení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 649 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 1248 ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy u pachtu částí přístřešků MHD společnosti euroAWK s.r.o. 
schváleného usnesením RMO ze dne 8. 6. 2020, bod programu 2, bod 3.1. důvodové 
zprávy. Změna spočívá v opravě revize elektropřípojek a dále v doplnění náležitostí smlouvy 
o pojištění přístřešků MHD dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Veřejná zakázka č. 20114 - Zimní stadion - výměna osvětlení - 
přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 



 2 

3 Veřejná zakázka č. 20088 - Dodávka cisternové automobilové 
stříkačky (CAS) - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
doplněnou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 19173 - Zabezpečení péče o psy - 
rozhodnutí o námitkách 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. odmítá 
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě, 

 

3. schvaluje 
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 2.2. 
 

 

5 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


