
 

USNESENÍ 
 

z 78. schůze Rady města Olomouce, konané dne 31. 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 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas s 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem – rozhodnutí 
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem na zakázku „Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 
2021-2022 č. DPMO/2020/72/23, dle důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 12. 4. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 1. 
 

 

2 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se 
zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zadávacím řízením „Měnírna 
Západ“ č. DPMO/2021/72/014, dle důvodové zprávy a s následným uzavřením smlouvy s 
vybraným dodavatelem. 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 12. 4. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 2. 
 

 

3 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. – předchozí souhlas s 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem a s uzavřením 
smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru – rozhodnutí 
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s., IČO: 25898736 o udělení předchozího souhlasu  

a) s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v zadávacím řízení s názvem 
I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC – rekonstrukce objektu  

b) s uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru na realizaci akce s názvem 
I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC – rekonstrukce objektu 

c) se zajištěním úvěru na realizaci s názvem I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, 
OLOMOUC – rekonstrukce objektu, dle důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 12. 4. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 3. 
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4 Projekt Zimní stadion - oprava střechy - dotační program 
KÚOK - kofinancování z Národní sportovní agentury 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci v rámci programu Olomouckého kraje na podporu výstavby a 
rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury na projekt 
"Olomouc - Zimní stadion - oprava střechy - technické zhodnocení" 

 

3. souhlasí 
s realizací akce Olomouc - Zimní stadion - oprava střechy - technické zhodnocení 

 

4. deklaruje 
závazek ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce 

 

5. souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků na pokrytí vlastních zdrojů minimálně 10% z celkových 
skutečně vynaložených uznatelných výdajů na projekt 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka – 21047 – Veřejné osvětlení Dalimilova, 
Chomoutov – přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 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: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 21017 - Krakovská - komunikace - vyloučení 
a zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení dle 
důvodové zprávy, 

 

3. 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: 6. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 21016 - Tř. Míru - Neředínská - úprava 
křižovatky - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou 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: 7. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


