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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 31.01.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

05635/RMm1418/17 RM_M 0 Schválení programu 17. mimořádné schůze rady 
města konané dne 31.01.2017 

35 

05636/RMm1418/17 RM_M 1 Vyhlášení architektonické soutěže o návrh 
na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých 
jatek pro účely galerie Plato Ostrava 

89 

05637/RMm1418/17 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Realizace sdružené expozice 
Ostravy, Brna a Prahy na veletrhu MIPIM 2017”, 
poř. č. 265/2016 

38 

  
RM_M 0 
Schválení programu 17. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 31.01.2017 
  
Usnesení číslo: 05635/RMm1418/17 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 17. mimořádné schůze rady města konané dne 31.01.2017 

  
 

RM_M 1 
Vyhlášení architektonické sout ěže o návrh na řešení rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro ú čely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05636/RMm1418/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zahájení architektonické  soutěže o návrh na řešení - rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava v rozsahu dle soutěžních podmínek uvedených 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Realizace sdružené expozice Ostravy, Brna a Prahy 
na veletrhu MIPIM 2017”, po ř. č. 265/2016 
  
Usnesení číslo: 05637/RMm1418/17 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05545/RM1418/80 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

usnesení č. 05545/RM1418/80 ze dne 17.01.2017 z důvodu neuzavření Smlouvy na zajištění 
realizace sdružené expozice Ostravy, Brna a Prahy na veletrhu MIPIM 2017 ze strany 
dodavatele Rapid, akciová společnost, dle písemného oznámení uvedeného v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
veletržního stánku a souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí 
a realit MIPIM 2017 v Cannes ve Francii v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
se společností: 

IanDerson PR & Advertising s.r.o. 
se sídlem: Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25379267 

za cenu nejvýše přípustnou  1.890.000,- Kč bez DPH 

  
 

  
 
 
 


