
1. 

 

ZÁPIS 

17. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 30. 6. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila primátorka města Ing. Věra Nechybová. 

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Yveta Tomková 

   Lukáš Konečný 

 

 

Zapisovatelka: Lenka Rosáková, KP 

 

Hlasování o programu: 

1. Rozpočtové opatření OŠKSS a FO – příspěvek na provoz Činohernímu studiu města    

    Ústí n.L.               
    Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

2. Zrušení pověření řízením příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad  

    Labem, p. o. 

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

 

Hlasování o programu: 6,0,0 

Program byl schválen. 

 

 

Dále na stole: 

Materiály č. 1 a 2 

 

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

 

 

1. Rozpočtové opatření OŠKSS a FO – příspěvek na provoz Činohernímu studiu města    

    Ústí n.L.               
    Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

       

MUDr. Madar: 
- po dlouhých jednáních se podařila dohoda s herci a zaměstnanci 

- princip dohody – od zítra by přešli do příspěvkové organizace s tím, že garantem bude 

nově pověřená paní ředitelka.  



2. 

 

- částku, kterou požadovali v zastupitelstvu 6 625 tis. Kč, bychom jim dali, ale odečetli 

bychom částku 280 tis. Kč. Tato částka by byla schválena v druhém bodě jako dotace 

pro Činoherák s podmínkou, že pro nás odehraje 40 představení.  

- bude předloženo na zastupitelstvu jako protinávrh. 

 

Diskuse: 

 

Tomková:  
- Jsou s tímto řešením seznámeni? Souhlasí s tím? 

 

MUDr. Madar: 

- Ano 

 

Mgr. Javorčák:  
- upozorňuji na to, že musí být úprava usnesení. Místo schvaluje – souhlasí 

s rozpočtovým opatřením. 

 

      Návrh na usnesení: 

 

Ing. Nechybová: 

-  přečten upravený návrh na usnesení 

        
      Hlasování o usnesení v upraveném znění: 6,0,0 

 

Usnesení: 549/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS a FO – příspěvek na provoz Činohernímu studiu města 

Ústí n.L. 

 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  

1. s rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu OŠKSS a FO ve výši  

6 345 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 6 345 tis. Kč  

v  položce oblast kultury, Činohra Ústí nad Labem 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Činohernímu studiu města Ústí n.L, p.o. ve výši 6 345 tis.  Kč 

 

 

2. Zrušení pověření řízením příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad  

    Labem, p. o. 

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

 

- po projednání rada ruší s účinností k 30. 6. 2015 pověření Jaroslava Haidlera k řízení 

Činoherního studia Ústí nad Labem, p. o. a v bodu B) pověřuje s účinností od 1. 7. 

2015 paní Mgr. Kamilu Zinčenkovou.  

 



3. 

 

Diskuse:  

 

Ing. Nechybová:  
- prosím o pozvání hostů na jednání 

 

Mgr. Silbernaglová: 

-  ředitelka spolku Činoherák Ústí 

 

 

Mgr. Zinčenková:  
- na rodičovské dovolené, pracovala jsem pro Člověka v tísni. 

 

MUDr. Madar: 

-  děkuji, včera ve 22.00 jsme se sešli, paní Mgr. Zinčenková souhlasila s pověřením a 

řízením příspěvkové organizace s tím, že garantuje podpisy smluv s herci a 

zaměstnanci tak, aby od zítra byli zaměstnanci příspěvkové organizace.  

 

Mgr. Silbernaglová:  
- myslím si, že v kapitole je 7 mil. Kč.  

 

MUDr. Madar:  
- dohodli jsme se, že dáme tu částku, která byla v zastupitelstvu  

- v kapitole zbývají peníze, které lze využít různým způsobem ve formě rozpočtového 

opatření 

- paní magistra má naši podporu a důvěru, nástup probíhá standardně 

 

Mgr. Javorčák: 

- dnes po jednání rady města vyhotovíme výpis z usnesení, který bude dokladem 

  

Mgr. Silbernaglová:  
- dotaz na administrativní věci při předání 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: 

- vše proběhne v rámci odboru ve spolupráci s ekonomkou příspěvkové organizace  

- příspěvkové organizace má na starost provozně technické oddělení 

 

Tomková:  
- částka 6 345 tis. Kč je slušná, nejedná se o žádnou likvidaci 

- nikdo nezasahuje do vaší činnosti 

- zbylá část se dá do budoucna rozpočtovým opatřením převést 

 

Mgr. Silbernaglová:  
- tato částka určitě nevystačí do konce roku 

- přijdeme o dotaci z Ministerstva kultury  

- bude potřeba cca 8 mil. Kč 

- prodraží se náklady na zaměstnance 

 

Tomková: 

- ale mají jistotu 



4. 

 

 

MUDr. Madar: 

-  nárůst na odvodech 

 

Mgr. Silbernaglová:  

- průměrný honorář se pohybuje okolo 14 – 15 tis. Kč 

- jsou třeba další investice do budovy ve Varšavské ulici 

 

MUDr. Madar:  
- v rámci příspěvkové organizace dojde k úpravě zřizovací listiny příspěvkové 

organizace 

- projektový tým Činoherní studio, bude to zmíněno v zastupitelstvu 

 

Ing. Nechybová:  
- přečten návrh na usnesení v doplněném znění 

 

      Hlasování o usnesení v doplněném znění: 6,0,0 

 

Usnesení: 550/15 

Zrušení pověření řízením příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad 

Labem, p. o. 

 

Rada města po projednání 

 

A )  ruš í  s  ú či nno s t í  k  30. 6. 2015 

1. pověření Jaroslava Haidlera k řízení Činoherního studia Ústí nad Labem, p. o. 

B )  p ov ěřu j e  s  ú či nno s t í  od  1. 7. 2015 

1. Mgr. Kamilu Zinčenkovou, nar. xxxxxxxxxx 

a) řízením Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. do doby jmenování 

nového ředitele 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 8.35 hodin. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Yveta Tomková ………………………………………….. 

 

Lukáš Konečný…………………………………………….. 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

                                                                                      primátorka města 
 

 

 


