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Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A) u d ě l u j e  s účinností od 12. 10. 2016 

 

1. zmocnění vedoucímu odboru strategického rozvoje Ing. Bc. Jaroslavu Slabému 

dle přílohy č. 1 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

 

Předkládáme k projednání materiál s pověřením pro Ing. Bc. Jaroslava Slabého 

vedoucího OSR. Toto pověření je nezbytné pro plnění úkolů odboru strategického rozvoje. 

Zmocnění uvedené v příloze č. 1 lze z hlediska plnění úkolů odboru strategického 

rozvoje rozdělit do dvou částí. 

Část první ve znění zmocňujícím vedoucího odboru strategického rozvoje k 

uzavírání smluv jménem města na akce či projekty zajišťované odborem strategického 

rozvoje MmÚ (zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy, licenční smlouvy, smlouvy o 

partnerství aj.) umožní naplňování činnosti odboru zejména v oblasti cestovního ruchu a 

propagace města, naplňování Projektu Zdravé město a projektu místní Agenda 21. 

Část druhá ve znění zmocňujícím vedoucího odboru strategického rozvoje 

k administrativním úkonům souvisejícím s projekty realizovanými z dotačních titulů 

(především podepisování průběžných reportů, timesheetů, žádostí o platbu apod.) umožní 

naplňování činnosti odboru v oblasti managementu projektů schválených k realizaci 

orgány města. Příkladem projektu ke kterým je tato část zmocnění vztažena je „Podpora 

řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ financovaného z Operačního programu 

Technická pomoc. V průběhu realizace projektu je v intervalech 3 měsíců předkládána 

zpráva o realizaci informující o průběhu projektu a žádost o platbu vztažená k výdajům 

projektu za uplynulé období. Součástí těchto zpráv či žádostí jsou běžné provozní údaje – 

nedochází k žádným závažným úpravám v projektu. Jelikož tyto administrativní úkony 

nemění charakter projektu, ale pouze umožňují jeho hladký průběh, je žádoucí, aby 

kompetence k nim byly převedeny na vedoucího odboru a nezatěžovaly orgány města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 –    Zmocnění pro vedoucího odboru strategického rozvoje



Příloha č. 1: 

 

Z M O C N Ě N Í 

Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 401 00 

IČ: 000 81 531 

zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města 

(dále jen „Zmocnitel“) 

 

zmocňuje tímto 

na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 12. 10. 2016, č. …/16 

 

Ing. Bc. Jaroslava Slabého 

vedoucího odboru strategického rozvoje 

(dále jen „Zmocněnec“) 

 

k následujícím úkolům souvisejícím s činností odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí 

nad Labem: 

- uzavírání smluv jménem města na akce či projekty zajišťované odborem strategického rozvoje 

MmÚ (zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy, licenční smlouvy, smlouvy o partnerství aj.) 

- administrativní úkony související s projekty realizovanými z dotačních titulů (především 

podepisování průběžných reportů, timesheetů, žádostí o platbu,  apod.) 

Finanční závazky ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zmocnění vyplývající nesmí překročit 

schválený (a v případě déletrvajících smluvních vztahů předpokládaný) rozsah rozpočtu příslušné 

kapitoly. 

Zmocněnec není oprávněn dále zplnomocnit jinou osobu ve věci tohoto zmocnění. 

Toto zmocnění se uděluje na dobu určitou do doby setrvání Zmocněnce ve funkci vedoucího 

příslušného odboru. Zmocnění lze vypovědět z důvodů uvedených obecně platnými právními 

předpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne …………….. 

Statutární město Ústí nad Labem 

___________________________ 

Ing. Věra Nechybová, primátorka 

Zplnomocnění v uvedeném rozsahu přijímám 

 

Dne: ………… 

_____________________ 

Ing. Bc. Jaroslav Slabý 

 




