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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 09.03.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

08677/RMm1418/27 RM_M 0 Schválení programu 27. mimořádné schůze rady 
města konané dne 09.03.2018 

35 

08678/RMm1418/27 RM_M 1 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08679/RMm1418/27 RM_M 2 Návrh na uzavření smlouvy o právním zastoupení 
v dovolacím řízení proti společnosti AMÁDEUS 
REAL a.s. 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 27. mimo řádné schůze rady m ěsta konané 
dne 09.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08677/RMm1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 27. mimořádné schůze rady města konané dne 09.03.2018 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce částí pozemk ů v k. ú . Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08678/RMm1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to: 

• parc. č. 4246/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, část o výměře 20 m2, 
• parc. č. 3589/34 ostatní plocha, ostatní komunikace, část o výměře 10 m2, 
• parc. č. 3550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, část o výměře 10 m2, 
• parc. č. 1372/1 ostatní plocha, jiná plocha, část o výměře 10 m2 

se společností 
REKOLA Bikesharing s.r.o. 
se sídlem: Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7 
IČO: 04893875 

za účelem umístění zařízení pro provozování bikesharingu, na dobu určitou do 31.12.2018, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Návrh na uzav ření smlou vy o právním zastoupení v dovolacím řízení 
proti spole čnosti AMÁDEUS REAL a.s. 
  
Usnesení číslo: 08679/RMm1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o právním zastoupení s advokátní kanceláří Konečná & Zacha, s.r.o. 
se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 27112331, v dovolacím řízení 
vedeném u Nejvyššího soudu ČR o dovolání společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., 
IČO: 27241131, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.10.2017, 
č. j. 8 Co 155/2017-459 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 


