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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A)  s c h v a l u j e  

1 .  jako zástupce Statutárního města Ústí nad Labem v Řídicím výboru ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace: 

 

 a) primátora/primátorku Statutárního města Ústí nad Labem jako řádného člena a 

1. náměstka primátora/primátorky jako náhradníka, 

  

 b) vedoucího Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem 

jako řádného člena a vedoucího odd. koncepcí Odboru strategického rozvoje 

Magistrátu města Ústí nad Labem jako náhradníka. 

  

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Řídicí výbor ITI 

Řídicí výbor ITI je platformou bez právní subjektivity založenou na principu partnerství a 

v realizační fázi nahrazuje činnosti Výboru pro přípravu integrované strategie Ústecko-

chomutovské aglomerace. 

Mezi hlavní kompetence Řídicího výboru ITI patří projednávání a schvalování podstatných změn 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, schvalování monitorovacích zpráv, 

projednávání výzev nositele ITI k předkládání projektových záměrů a zařazení do pracovních 

skupin nebo vydávání vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou 

strategií Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 

Složení Řídicího výboru ITI 

Usnesením č. 163/16 ze dne 23. 2. 2016 Zastupitelstvo města schválilo v souladu s Metodickým 

pokynem k integrovaným nástrojům vytvoření Řídicího výboru ITI v tomto složení: 

a) 2 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI, 

b) 1 zástupce Statutárního města Děčín, 

c) 1 zástupce Statutárního města Chomutov, 

d) 1 zástupce Statutárního města Most, 

e) 1 zástupce Statutárního města Teplice, 

f) 1 zástupce Ústeckého kraje, 

g) 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina, 

h) 1 zástupce za obce z aglomerace – Březno, 

i) 1 zástupce UJEP, 

j) 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), 

k) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje, 

l) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, 

m) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, 

n) 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování, 

o) 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem, 

p) 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

q) 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP, 

 

Jelikož Statutární město Ústí nad Labem má jako nositel integrovaného nástroje 2 zástupce 

v Řídicím výboru, je optimální kombinace politického a apolitického zástupce města kvůli 

zachování kontuity při personálních změnách a vícevrstevnatému pohledu na problematiku. 



 
 

Varianta volby členů Řídicího výboru ITI na pozici (statutární zástupce/vedoucí odboru) a 

nikoliv na konkrétní jméno rovněž vyplývá z dosavadních zkušeností při jmenování výborů či 

pracovních skupin a zaručí, že neparalizuje členství Statutárního města Ústí nad Labem 

v Řídicím výboru ITI a nebude nutné při případné personální změně připravovat nový materiál 

do orgánů města. 


