
 

USNESENÍ 
 

z 74. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 3. 2021 
 
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 Veřejná zakázka č. 21027 - Nákup ochranných pomůcek pro 
SMOl - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu 
dodavateli dle bodu 1 důvodové zprávy, 

b) v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu 
dodavateli dle bodu 2 důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

k podpisu smluv (objednávek), případně dodatků ke smlouvě (objednávce) s vybranými 
dodavateli v rámci výše uvedených zadávacích řízeních. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Organizační záležitosti. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předložený Příkaz tajemníka MMOl č. 3/2021 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 
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3 Veřejná zakázka č. 21041 – nákup testů na COVID - 19 pro 
akciové společnosti a příspěvkové organizace SMOl - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smluv (objednávek), případně dodatků ke 
smlouvě (objednávce) s vybranými dodavateli v rámci výše uvedených zadávacích řízeních 

 

4. ukládá 
odboru ekonomickému vykrýt částku dle důvodové zprávy z rezervy na řešení krizových 
situací 

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


