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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.12.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00505/RMm2226/2 RM_M 0 Schválení programu 2. mimořádné schůze rady 

města konané dne 29.12.2022 

35 

00506/RMm2226/2 RM_M 1 Souhlas s uzavřením Dohody o narovnání 

smluvních vztahů mezi Zoologickou zahradou 

a botanickým parkem Ostrava, příspěvkovou 

organizací a společností Lumius, spol. s r. o. 

„v likvidaci“ 

38 

00507/RMm2226/2 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023”, 

poř. č. 221/2022 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 2. mimořádné schůze rady města konané 
dne 29.12.2022 
  
Usnesení číslo: 00505/RMm2226/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 2. mimořádné schůze rady města konané dne 29.12.2022 

  

 
RM_M 1 
Souhlas s uzavřením Dohody o narovnání smluvních vztahů 
mezi Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava, 
příspěvkovou organizací a společností Lumius, spol. s r.o. „v likvidaci“ 
  
Usnesení číslo: 00506/RMm2226/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s uzavřením Dohody o narovnání smluvních vztahů mezi Zoologickou zahradou a botanickým 

parkem Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava -

Slezská Ostrava, IČO: 00373249, a společností Lumius, spol. s r. o. „v likvidaci“, se sídlem 

Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČO: 25911945, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023”, poř. č. 221/2022 
  
Usnesení číslo: 00507/RMm2226/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00320/RM2226/6 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veletržního stánku a souvisejících 

činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2023 ve dnech 

14. až 17. března 2023 v Cannes ve Francii, s účastníkem pod poř. č. 2 

IanDerson Consulting s. r. o.  

IČO: 05690323 

se sídlem: Na Hradbách 120/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 7.039.370,00 Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
zálohovou platbu ve výši 2.815.748,- Kč bez DPH 

 

 


