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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 07.08.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn. předkl.  

06991/RMm1418/22 RM_M 0 Schválení programu jednání 22. mimořádné 
schůze rady města konané dne 07.08.2017 

35 

06992/RMm1418/22 RM_M 1 Návrh na uskutečnění zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora 
statutárního města Ostravy a Mgr. Kateřiny 
Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN 
(Drážďany) ve dnech 11.-13.08.2017 

01 

06993/RMm1418/22 RM_MZP 1 Návrh dalšího postupu ve věci rozhodnutí 
Krajského soudu v Brně k veřejné zakázce 
„Optimalizace a konsolidace programového 
vybavení IS VERA” 

90 

  
RM_M 0 
Schválení programu jednání 22. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 07.08.2017 
  
Usnesení číslo: 06991/RMm1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program jednání 22. mimořádné schůze rady města konané dne 07.08.2017  

  
 

RM_M 1 
Návrh na uskute čnění zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora statutárního m ěsta Ostravy a Mgr. Kate řiny Šebestové, 
náměstkyn ě primátora, do SRN (Dráž ďany) ve dnech 11.-13.08.2017 
  
Usnesení číslo: 06992/RMm1418/22 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 11.-13.08.2017 za účelem návštěvy 
partnerského města 
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2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 21.08.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh dalšího postupu ve v ěci rozhodnutí Krajského soudu v Brn ě 
k veřejné zakázce „ Optimalizace a konsolidace programového vybavení 
IS VERA” 
  
Usnesení číslo: 06993/RMm1418/22 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01725/RM1418/27 
k usnesení č. 01864/RM1418/28 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

podat kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta žaloba 
proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky 
„Optimalizace a konsolidace programového vybavení IS VERA”, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 
se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, k podání kasační stížnosti
k Nejvyššímu správnímu soudu a k právnímu zastupování v soudním řízení vedeném 
na základě podané kasační stížnosti, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

  
 


