
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

29. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 23. 10. 2015 – 2. část 

Usnesení č. 771/15 – 773/15  

 

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

 

 

771/15 

Přijetí věcného daru – reflexních vestiček 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. přijetí věcného daru 1 000 ks reflexních vestiček v celkové hodnotě 41 600 Kč 

společnosti ADLER Czech, a.s., se sídlem Ústí nad Labem - Krásné Březno, Nový 

svět čp. 199, PSČ 400 07, IČ 25409727 za účelem následné distribuce  

do mateřských škol zřízených Statutárním městem Ústí nad Labem 

B )  z mo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD.,vedoucí OŠKSS 

a) k převzetí věcného daru dle bodu A) 1. tohoto usnesení a jeho přerozdělení a 

předání na jednotlivé mateřské školy zřízené Statutárním městem Ústí nad 

Labem 

 

 

772/15 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 

2. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele 

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_29-15_772-15.pdf


Předseda:  MUDr. Jiří Madar, člen RM, náměstek primátorky 

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

Ing. Bořek Voráč, ředitel ZOO ÚL  

3. komisi pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda: MUDr. Jiří Madar, člen RM, náměstek primátorky 

Členové: Kateřina Majerová, ředitelka ZOO Děčín 

 MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec 

 Ing. Bořek Voráč, odborník na danou oblast 

 Mgr. Tomáš Kraus, odborník na danou oblast 

 MVDr. Václav Poživil, odborník na danou oblast 

 PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

4. provedení užšího výběru uchazečů, komisí pro výběrové řízení, metodou per rollam 

C )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby ředitel Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace byl jmenován na pracovní místo s účinností 

od 1. 1. 2016 

 

773/15 

Informativní zpráva o postupu řízení u ÚRR 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dosavadní postup při řešení tzv. korekcí obdržených ze strany Úřadu regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad a nesouhlasí se zpětvzetím odvolání podaných na 

Ministerstvo financí ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                                primátorka města 

  

 

 


