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Z Á P I S 

z 16. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 22. 6. 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání zahájil a řídil ing. Josef Zikmund, primátor města.  

Omluveni: Yveta Tomková 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jana Bohuňková 

                                   Milan Krejčí 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Mgr.Javorčák: doplnění bodu č. 8: Osvědčení člena ZM  

-  Ing. Matějka podal rezignaci na člena ZM, RM musí vydat osvědčení do 15 dnů  

 

Hlasování o doplněném programu: o bodech č. 1 – 8: 5,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

    

Program byl schválen. 

 

V kolovadle: 

Materiál k bodu č. 7 

 

1. „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – schválení výsledku výběrového  

    řízení na dodavatele 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

p.Hausenblas: dotaz, jak bude proces  pokračovat, pokud dnes RM odsouhlasí 

Ing.Šartnerová:  budeme postupovat v intencích zákona - po schválení v RM oznámíme  

pořadí umístění uchazečů, poté 15 denní lhůta na podání námitek 

- poté do max. 15 dní musí být podepsaná smlouva 

- jedná se o odbavovací systém do trolejbusů a autobusů  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 
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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 

 

       

2. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Úspora energií v MŠ Vojanova“ 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: na minulé RM došlo k odsouhlasení pořadí uchazečů, v současné době  

běží lhůta pro podávání námitek, teprve poté může dojít k uzavření smlouvy 

- čekáme na přípis o dotaci  (příp. bude svolána mimořádná RM) 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  

   

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

    komunálního odpadu ve městě Ústí nad Labem 

    Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing.Heymerová: úvodní slovo, v současné době má město cca 1 200 nádob na tříděný odpad,  

- z toho je cca 500 ks dlouhodobě propůjčeno (smlouvu s EKO-KOM máme 

uzavřenou)  

- informace o uzavření smluv se společnostmi, které zajišťují třídění a využívání 

odpadů 

- probíhá VŘ na komunální služby – potřebujeme síť odpadových nádob 

- připojit se do uvedeného projektu  

p.Hausenblas: roční úspora bude činit cca 500 tis Kč ročně 

-   vlastní síť nádob nás zbavuje závislosti na dodavateli, který bude provádět vyvážení 

p.Krejčí: dotaz na platbu od spol. EKO-KOM 

Ing.Heymerová: vloni 8,3 mil.Kč 

- firma Asekol  platí za elektroodpad  

- firmy, které vyrábějí obaly, jsou povinny do systému přispívat 

- informace o současném systému oprav kontejnerů 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  

   

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 

 

4. 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 

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

 

Bc.Bohuňková: předložen návrh na revokaci usnesení, kterým byly alokovány finanční  

prostředky na OŠKSS na Program rozvoje lidských zdrojů 

- tyto prostředky byly nevyužité, zbývá zhruba 1,063 tis. Kč – využít na revitalizaci 

prostor pro Městský klub seniorů v Městských lázních  
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ing.Jakoubková: vysvětlení, proč v minulosti nebyly tyto prostředky rozděleny 

- schválení jednotlivých projektů – stanovisko PEO KT – doporučení dělat formou 

dotací, smluv o dílo  

- nastává nové projektové období – budou nové programy 

- neohrožuje to subjekty na jejich fungování  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  

   

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“ 

 

5. Změna Statutu Školské komise Rady města Ústí nad Labem 

    Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora    

 

Bc.Bohuňková: předložen návrh na schválení změny statutu ŠK – rozšíření komise ze 7  

členné na 11ti člennou  

 -  řada hostů chodí pravidelně a přispívají k řešení projednávané problematiky ŠK 

-  následuje další bod s návrhem na jmenování nových členů ŠK (body spolu souvisí) 
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Společné hlasování o bodech 5 a 6:  5,0,1 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel zdržel 

  

   

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 

 

6. Jmenování nových členů Školské komise 

    Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora    

 

Bc.Bohuňková: informace o nominantech do ŠK  

 

Společné hlasování o návrzích na usnesení u bodů 5 a 6:  5,0,1 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel zdržel 

  

   

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. 12.2.1969 

b) PaedDr. Petra Brázdu , nar. 15.8.1944 

c) PhDr. Věru Fantovou, nar. 20.6.1963 

d) Mgr. Michala Ševcovice, nar. 7.12.1964 
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7. Dálniční přivaděč Žižkova/Pekařská – Podmokelská – návrh smlouvy na studii    

    proveditelnosti 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo – rekapitulace jednání na minulé RM - potřeba studie  

proveditelnosti, oslovena spol. AF-Cityplan, s.r.o. 

- tato společnost zpracovávala studii pro město Děčín  

- uvedení cenových nabídek 

- informace o částkách u jednotlivých variant  

- jedná se o zakázku malého rozsahu – postup v souladu se zákonem 

p.Hausenblas: výběr zhotovitele studie – ideální, aby zpracovávala stejná firma, která je  

s problematikou obeznámena (spolupracovala s městem Děčín) 

- jednání s firmou AF-Cityplan, dělali pro město Ústí n.L. již v minulosti 

ing.Dařílek: debatován obsah smlouvy – ŘSD městu Děčínu poskytlo podklady  

Ing.Zikmund: konečné rozhodnutí bude na ŘSD – potřeba souměřitelné studie  

ing.Dařílek: doplnění návrhu na usnesení - finanční limit do 300 tis. Kč vč. DPH 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  

   

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 

 

8. Osvědčení člena ZM 

    Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr.Javorčák: informace o postupu – dle zák. o volbách - zánik mandátu dnem doručení  

rezignace primátorovi, ze zákona automaticky následující den přechází mandát na  

náhradníka z téže volební strany 

- mandátu se vzdal ing. Matějka, ing. Věra Nechybová je nástupcem 

- RM musí vydat do 15 dnů osvědčení, že se tento člen stal členem ZM 

- návrh na usnesení (RM vydává osvědčení o zvolení členem ZM ing. Nechybové) 
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- na začátku jednání ZM proběhne složení slibu nového člena ZM  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Tomková Yveta omluvena 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  

   

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 

 

Různé: 

Bc.Bohuňková: informace o jednání s MV ČR ohledně situace uprchlíků  

- počty uprchlíků dle MV ČR stoupají  vč. zadržených nezletilých osob ve městě  

- informace o postupu OSPODu OSV - umístění do pobytových zařízení  

- vyvoláme společné jednání s neziskovými organizacemi, krajem, poradnou pro 

integraci, cizineckou policií – příprava krizového plánu pro případ dramatického 

nárůstu počtu uprchlíků  
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Jednání RM bylo ukončeno v 10 hodin. 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu:  
 

Bc. Jana Bohuňková………………………………………… 

 

 

Milan Krejčí………………………………………………….. 

 

 

 

      Ing. Josef Zikmund 

        Primátor města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seznam použitých zkratek: 

MmÚ – Magistrát  města Ústí n.L. 

PEO KT – právně ekonomické odd. 

RM – rada města 

ZM – zastupitelstvo města 

VŘ – výběrové řízení      

OŠKSS – odbor školství, kultury a sociálních služeb 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

ODM – odbor dopravy a majetku 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ŠK – školská komise 

MV ČR – ministerstvo vnitra 

OSPOD OSV – odd. sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí  


