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NÁZEV: 

Informace o sporu se spol. itelligence, a.s. 

ANOTACE: 

Informace o sporu se spol. ítellígence, a.s. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města rozhodla o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, které je vedené u Městského soudu 
v Brně, č.j. 252 C 3/2020, dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, Usek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánováni: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a Odbor sociální: 
marketingu: 

Odbor občansko-správní a OZU: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Název materiálu: Informace o sporu se spol. itelligence, a. s. 
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Popis 
Informace o sporu se spol. itelligence, a. s. 

Geneze případu 

RM na zasedání dne 13.1.2020 rozhodla podat žalobu na vymáhání pohledávky ve výši 381.099 
Kč - podrobnosti v materiálu pro radu města č. 32 č.j. 508/2019/0F. Dne 22.1.2020 byl 
Městskému soudu v Brně doručen návrh na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz byl 
soudem vydán a městu doručen 1.4.2020. Proti platebnímu rozkazu podal žalovaný odpor. 
Dne 16.6.2020 se konalo ve věci jednání u Městského soudu v Brně. Soud vyzval žalobce 
k prokázání skutečností, které žalobce bude moci pouze obtížně prokázat, neboť se 
v písemnostech, týkající se realizace projektu "Zvýšení efektivnosti ekonomických procesů a 
strategického řízení rozpočtu MěÚ Žďár nad Sázavou", realizovaného od roku 2010, nenachází. 

Návrh řešení 

Vzít žalobu zpět za podmínky, že bude se žalovaným dohodnuto, že žalovaný nebude, za 
předpokladu zpětvzetí žaloby, uplatňovat náklady řízení. 

Varianty návrhu usnesení 
• Pokračovat v soudním sporu 

Doporučení předkladatele 
Zpětvzetí žaloby za podmínky, že bude se žalovaným dohodnuto, že žalovaný nebude, za 
předpokladu zpětvzetí žaloby, uplatňovat náklady řízení. 


