
U s n e s e n í

z 81. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 25. 6. 2021

Usnesení č. 1941/81R/21 - 1950/81R/21

1941/81R/21
Poskytnutí daru obcím postižených živelnou pohromou 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) doporučuje

1. Zastupitelstvu města
a) poskytnout peněžitý dar v souvislosti s živelnou pohromou ve výši 1 mil. Kč městu 
Břeclav a Hodonín

B) ukládá
1. Phdr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2021

1942/81R/21
Pověření vedoucí odboru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 pověřuje

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000Sb., o obcích s 
účinností od 1. 7. 2021
1. Mgr. et Bc. Lenku Jaremovou, nar. *************
a) řízením odboru sociálních služeb MmÚ do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho daného 
odboru

1943/81R/21
Vyhlášení veřejné zakázky: "Dodání 15 ks nových parkovacích automatů"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání 15 ks nových parkovacích 
automatů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 099 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení
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B) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Dodání 
15 ks nových parkovacích automatů“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Dodání 
15 ks nových parkovacích automatů“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Milan Stýblo, pověřený řízením organizace MSÚL
b) Ing. Ivana Canincová, vedoucí Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Martin Jakoubek, pověřený vedoucí střediska Dopravní obsluha MSÚL
b) Lucie Machková, referentka Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

1944/81R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Čelakovského – smíšený dům“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 27 100 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Čelakovského – smíšený dům“, která je 
přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1.Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Čelakovského – smíšený dům“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2.Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Čelakovského – smíšený dům“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
d) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
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e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Bc. Lucie Pouzarová, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
d) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
e) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO

1945/81R/21
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - změna v orgánech společnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) odvolává

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a v 
souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s.
1. Jaroslava Šimanovského, nar. **************
a) z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke 
dni 30. 6. 2021

B) volí

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a v 
souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s.
1. Ing. Igora Babíka, nar. *************
a) členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 1. 
7. 2021

1946/81R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následným uzavřením 
smlouvy s tímto subjektem takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na akci „Letní mistrovství 
České republiky OPEN – 4. kolo ČP Ústí nad Labem“ ve výši 135.500,- Kč

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2021

2. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OŠKS

a) připravit rozšíření podmínek dotačních titulů při pořádaných velkých akcí v koordinaci 
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se sportovní a kulturní komisi Rady města o zajištění parkování návštěvníků a účastníků 
akce

T: 31. 10. 2021

1947/81R/21
Plat ředitelky ZOO ÚL a ředitele Městských služeb ÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2021 (platový výměr č. 74/2021)
2. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2021 (platový výměr č. 75/2021)

1948/81R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 
vybraných budovách města Ústí nad Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“ s hodnotou plnění ve výši 
cca 270 000 000,- Kč včetně DPH formou jednacího řízení s uveřejněním
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“

B) pověřuje

1. společnost PKV BUILD s.r.o., případně potřebné poddodavatele
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad 
Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
d) JUDr. Tomáš Uríček, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
e) Ing. Jiří Španihel, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
f) Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

2. náhradníci:
a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technické oddělení OMOSRI
b) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
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c) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
d) Mgr. Marta Kresáková, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
e) Ing. Jan Knotek, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
f) Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora

1949/81R/21
Rezignace Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. rezignaci pana Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2021

B) děkuje

1. panu Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) za jeho dlouholetou práci v oblasti kultury pro město Ústí nad Labem

C) jmenuje

1. PaedDr. Jana Eichlera
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2021 na dobu určitou do 31. 12. 2021

D) stanovuje

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2021 (platový výměr č. 76/2021 na kratší pracovní dobu s 
týdenní pracovní dobou 20 hodin týdně)

E) ukládá
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora

a) navrhnout v koordinaci s radou města, kulturní, sportovní a sociální komisí rady města 
řešení budoucí organizační formy a programové náplně Kulturního střediska města a 
předložit ji k projednání do konce září 2021

T: 30. 9. 2021

1950/81R/21
Osvědčení člena ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 vydává

dle § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.
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1. MUDr. Lence Jírové Dragounové
a) osvědčení člena Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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