
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

16. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 22. 6. 2015 

Usnesení č. 541/15 – 548/15  

 

================================================================== 

 

 

541/15 

„Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – schválení 

výsledku výběrového  řízení na dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Elektronický odbavovací systém 

pro cestující“ takto: 

                1. EM TEST ČR, spol. s r.o., Jiráskova 1284, Vsetín 

                2. Mikroelektronika spol. s r.o., Dráby 849, Vysoké Mýto 

                3. CHAPS spol. s r.o., Bráfova 1617/21, Brno 

B) s c h v a l u j e 

1. přidělení veřejné zakázky na akci „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí (nejvyšší počet  získaných bodů) 

t.j. EM TEST ČR, spol. s r.o., Jiráskova 1284, Vsetín, IČ: 62362771 s nabídkovou 

cenou 48 204 948,00 Kč včetně DPH 

 

 

 

542/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Úspora energií 

v MŠ Vojanova“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 2 896,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ - zapojením                   

volných prostředků ve výši 2 896,00 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05 o 

částku 2 896,00 tis. Kč na akci „Úspora energií v MŠ Vojanova“  

 



543/15 

Projekt rozšíření a obnovy sběrné sítě pro tříděný sběr 

využitelných složek komunálního odpadu ve městě Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. Projekt rozšíření a obnovy sběrné sítě pro tříděný sběr využitelných složek 

komunálního odpadu ve městě Ústí nad Labem 

 

 

544/15 

Revokace usnesení – Projekty v programu rozvoje lidských 

zdrojů, trhu práce a sociálních služeb v roce 2014 a rozpočtové 

opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – 

zřízení klubu seniorů 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 443/14 ze dne 4. 8. 2014 v bodě A), odst. 1, písmena a) –

 n), a to v celém rozsahu 

2. usnesení Rady města č. 542/14 ze dne 15. 9. 2014 v bodě A), odst. 1, písmena a) –

 c), a to v celém rozsahu 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 1 063,65 tis. Kč 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS - oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 1 063,65 tis. Kč z položky 

podpora nestátních sociálních služeb 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. č. 03 o částku 

1 063,65 tis. Kč na investiční akci „Vybudování klubu seniorů“ 

 

545/15 

Změna Statutu Školské komise Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. změnu Statutu Školské komise Rady města Ústí nad Labem – článek 2, odst. 3 

z původního znění „Komise je sedmičlenná“ na „Komise má jedenáct členů“ s 

platností od 22. 6. 2015 

 



546/15 

Jmenování nových členů Školské komise 
 

Rada města po projednání 

 

A) j men u je   s   účinností od 23. 6. 2015 

1. do funkce člena Školské komise: 

a) Mgr. Karla  Bendlmajera, nar. xxxxxxxxx 

b) PaedDr. Petra Brázdu , nar. xxxxxxxxx 

c) PhDr. Věru Fantovou, nar. xxxxxxxxx 

d) Mgr. Michala Ševcovice, nar. xxxxxxxxx 

 

 

547/15 

Dálniční přivaděč Žižkova/Pekařská – Podmokelská – návrh 

smlouvy na studii proveditelnosti 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření  smlouvy o dílo na studii proveditelnosti s firmou AF-CITYPLAN s.r.o., 

IČ 47307218, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 v předloženém znění a do finančního 

limitu 300 tis. Kč včetně DPH 

B )  uk lád á  

1 .  Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) uzavřít smlouvu o dílo na studii proveditelnosti dle bodu A) 1. tohoto usnesení

  

 

548/15 

Osvědčení člena ZM 
 

Rada města po projednání 

 

A) v y d á v á 

1. Osvědčení člena Zastupitelstva města Ústí nad Labem  

a) Ing. Věře Nechybové 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Martin Hausenblas, MBA                Ing. Josef Zikmund 

    náměstek primátora                                                  primátor města 

  
 


