
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 7. 11. 2016 

č. 368/16 – 369/16 

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

368/16 

Projekt Revitalizace území: „Centrální kanalizace“ - žádost 

o úhradu nákladů na realizaci díla na jezeře Milada dle Koncepce 

řešení ekologických škod 

 
Zastupitelstvo města po projednání v kompetenci RM 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. směrnici Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování 

starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

B )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění 

ekologických škod Revitalizace území: „Centrální kanalizace“ 

2. s realizací díla na odstranění ekologických škod Revitalizace území: „Centrální 

kanalizace“ a následujícími závazky obce související s realizací díla: 

a) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje postupovat u projektu 

nacházejícího se na zájmovém území těžební společnosti v součinnosti s těžební 

společností (Palivový kombinát Ústí nad Labem, s. p.) 

b) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k součinnosti se zadavatelem, 

a dodavatelem prací 

c) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k dodržení všech základních 

kritérií Směrnice meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 

a Karlovarském kraji (viz kapitola 2.2) 

d) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje dofinancovat realizaci díla 

v případě, že jeho část přesáhne rozsah Koncepce řešení ekologických škod 

e) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů 

na realizaci díla v případě, že část díla přesahující rozsah Koncepce řešení 

ekologických škod nebude realizovat v celém rozsahu 

f) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k převzetí díla, včetně nových 

movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle §  505 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, po jeho dokončení do svého vlastnictví 

 

 

 

 

 

 



369/16 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

organizace 
 

 

Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Jany Linhartové na funkci ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace k 31. 1. 2017 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Janě Linhartové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, příspěvkové organizace 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 

Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Mgr. Michal Ševcovic, státní správa ve školství 

Mgr. Vladimír Slavík, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Martina Vlachová, Česká školní inspekce 

  Mgr. Lucie Marková, pedagog ZŠ Vojnovičova 

Luboš Mareček, člen školské rady ZŠ Vojnovičova 

F)  s ch va lu j e  

1. přizvání Mgr. Jany Linhartové jako odborníka s hlasem poradním k jednání 

konkursní komise 

G)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 2. 2017 jmenován 

nový ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

organizace 

 

 

  

 

 

 

 

               

   Pavel Dufek                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                              primátorka města 

 

 


