MĚSTO NOVÝ JIČÍN
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín
Kancelář úřadu

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPIS. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:
DATUM:

12.04.2015
KÚ/26711/2015
26711/2015
JUDr. Dagmar Veličková
420556768320
dvelickova@novyjicin-town.cz
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Sdělení k žádosti o informace dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ust.§ 14 odst.5, písm.d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) Vám k Vaší žádosti dle InfZ ze dne 12.04.2015,
v níž požadujete v souvislosti se soudním sporem mezi povinným subjektem a žalovaným
JUDr.Jaromírem Kubisem sdělení:
1. částky za právní služby, která byla zaplacena bývalému právnímu zástupci v uvedeném
sporu a sice JUDr.Ondřejovi Michnovi za období, po které jmenovaný zastupoval povinný
subjekt při uvedeném sporu,
2. částky za právní služby,která byla zaplacena současnému právnímu zástupci v uvedeném
sporu a sice JUDr.Ritě Kubicové za období, po které jmenovaná zastupuje povinný subjekt
při uvedeném sporu,
sdělujeme:
Spor byl od jeho počátku do 30.6.2012 veden příspěvkovou organizací Bytový podnik města Nový
Jičín. Po jejím zrušení přešla veškerá práva a povinnosti na zřizovatele. V návaznosti na to došlo
k záměně účastníka řízení a do sporu na straně žalobce vstoupilo Město Nový Jičín.
JUDr.Ondřej Michna obdržel za zastupování Bytového podniku města Nový Jičín v období od
9.2.2009 (převzetí věci a předžalobní výzva) do 15.3.2012 celkem částku 294.025,40 Kč.
JUDr.Rita Kubicová zastupuje Město Nový Jičín na základě Mandátní smlouvy o poskytování
právních služeb ze dne 15.9.2011. Náklady na toto zastupování byly tedy dosud Městem
vynaloženy formou měsíční paušální odměny za právní pomoc, která činí 30.000,-Kč bez DPH při
standardním rozsahu činnosti do 60 hodin měsíčně.
S pozdravem
Mgr.Jarmila Absolonová
tajemnice MěÚ

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB a. s. pobočka Nový Jičín
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ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa
8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek
12.00 – 14.00 hod.
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