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Z Á P I S 

z 23. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 3. 9. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města v 8:25 hod. 

 

Omluveni:   Lukáš Konečný 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Renata Zrníková 

   MUDr. Jiří Madar 

 

 

Zapisovatelka: Jana Škarohlídová, KT 

 

Hlasování o programu: 

1. Projednání situace v ZOO Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

    Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

 

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

 

 

1. Projednání situace v ZOO Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

    Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: 

- prosím pana ředitele o podání informací – jaká je současná situace v ZOO 

 

Bc. Bálek, ředitel ZOO Ústí nad Labem, p. o.: 

- situace se stabilizuje 

- dána výpověď paní Nohavičkové pro neustálé porušování povinností 

 

Ing. Nechybová: 

- avizované odchody či nespokojenost zaměstnanců? 

 

Bc. Bálek: 

- proběhly kontroly z hygieny a veteriny – vše s uspokojivým výsledkem – poslána 

zpráva 

 

p. Tomková: 

- u kontroly z hygieny asi nebylo všechno v pořádku 
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Bc. Bálek: 

- do 48 h jsme museli všechno napravit, pak bylo vše v pořádku 

- byly tam stavební nedodělky – dělali se stavební úpravy 

 

Ing. Nechybová: 

- organizační změny, personální přestěhování kanceláří – mzdová účetní do archivu? 

 

Bc. Bálek: 

- mzdová účetní má v náplni práce vedení spisovny 

- popis umístění kanceláří a spisovny 

- spisovna vypadala dříve jako skladiště – jde o velkou místnost o 20 m
2
 

 

Ing. Nechybová: 

- nějaké avizované odchody zaměstnanců či jejich nespokojenost? 

 

Bc. Bálek: 

- ne 

 

Ing. Nechybová: 

- nejsem si jistá, že opravdu nevíte, že se nic neděje v ZOO 

- bylo by potřeba svolat jednání se zaměstnanci 

- kmenoví zaměstnanci chtějí odcházet – to nám bylo avizováno 

 

Bc. Bálek: 

- na schůzkách nic takového nevyplynulo 

 

p. Tomková: 

- sešli jsme se kvůli celkové situaci v ZOO 

- zaměstnanci avizují odchod, budou dávat výpovědi 

- ZOO je pro město důležitá organizace 

- dle informací je ZOO rozděleno na dva tábory – navzájem se nemají rádi, dohadují se 

- chceme situaci v ZOO uklidnit, nechceme, aby někdo odcházel – chceme znepřátelené 

tábory usmířit 

- problém není ve věci paní Nohavičkové – nevíme, jak je nastavená prac. doba, jak je 

to s uzavíráním brány apod….. 

- nechceme masové výpovědi zaměstnanců ZOO – vrhalo by negativní světlo na nás 

jako zřizovatele 

- návrh na setkání se zaměstnanci včetně dvou radních coby mediátorů, aby došlo 

k uklidnění situace v ZOO 

 

Bc. Bálek: 

- mám zájem se s každým zaměstnancem bavit 

- dělám práci i navíc – technického rázu 

- nikdy jsem neměl negativní reakci – kromě paní Nohavičkové – arogantní paní, což 

potvrzují i někteří návštěvníci, s jedním dodavatelem měla konflikt, jako člověk 

zahradě nepřispívá 

 

p. Dufek: 

- pracovní doba od 7:00 nebo 6:30 h do 18:00h? 

 



Zápis z 23. RM 

3 

 

Bc. Bálek: 

- je to stanoveno na dlouhý a krátký týden 

- 8:00-18:30 h, horní vchod od 8:00-19:00 h 

 

p. Tomková: 

- jak je to s výpovědí p. Hanzlíkovi a p. Černé? 

 

Bc. Bálek: 

- p. Hanzlík – mám s ním osobní i profesní problém – roznáší drby, nehodný člověk; 

vytvořil nevhodné betonové sekce, se kterými je bezpečnostní problém; dohoda s ním, 

že vytvoří ještě „venkovský dvorek“ a pak se uvidí, co dál; došlo ke zlepšení v jeho 

práci i v komunikaci, bohužel další problém byl koncem dubna, kdy se objevily další 

věci – nedodržoval zakázky, rozpočty, objednávky 

 

p. Tomková: 

- říkáte, že jste s ním měl osobní problém, ale vy jste předtím v ZOO nepracoval, tak 

jste ho znát tolik nemohl 

 

Bc. Bálek: 

- p. Hanzlíka znám dlouhá léta 

 

MUDr. Madar: 

- máme více signálů o situaci v ZOO 

- nastoupil jste jako odborně znalý člověk, ale nemáte zkušenosti s řízením 70ti lidí 

- jsou zde informace o šikaně, odkládáte platby dodavatelům na září až říjen – chceme si 

to ověřit, budeme chtít, abyste něco zpracoval 

- změna bazénů z vydry na tučňáky – žádná žádost na odboru 

- vnímán problém komunikace vedoucího firmy 

- jak je vyřešená topná sezóna – je vše připraveno na zimu? 

- nesouhlas, že na právní služby najat člověk bez právního vzdělání 

 

Bc. Bálek: 

- všechno platíme včas – chci znát konkrétní firmu 

- pokud někdo pošle fakturu na email p. Hanzlíka, tak se bohužel k  němu nedostanu 

- tučňáci – teprve během několika dní budu mít studii s rámcovým rozpočtem, proto 

jsem s tím nemohl dosud za vámi přijít – až bude, přijdu s tím 

- topení – je funkční, přes léto proběhly opravy; na „geotermu“ se nám schází nabídky 

- ze zahrady neodešel nikdo, kdo má na starosti topení 

- právní služby – jsem si toho vědom, ale jde o kvalitní právní služby 

 

p. Tomková: 

- u výběrového řízení jste tenkrát představoval projekt s vydrou mořskou – proč z toho 

projektu sešlo, proč místo toho teď budou tučňáci? 

 

Bc. Bálek: 

- 2 varianty – mořské vydry nebo tučňáci – zjišťování možností – informace o druzích 

vyder a jejich možnostech pro chov 

- tučňáci brýloví – jsou jako druhá varianta, pro ZOO vhodnější – je to zajímavější pro 

návštěvníky 
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Mgr. Zrníková: 

- jste ředitel p. o. – zodpovídáte za chod, pracujete se zvířaty 

- v případě výpovědí zaměstnanců – bude dobře postaráno o zvířata? 

 

Bc. Bálek: 

- nemusíte mít obavy, že by nebylo postaráno o zvířata – za bránou čeká obrovská 

spousta zaměstnanců 

- jsme jediná ZOO, kde zaměstnanci parkuji uvnitř ZOO – což je problém a je potřeba 

tomu dát řád 

 

Ing. Nechybová: 

- reakce na „že za bránou čeká obrovská spousta zájemců“ – hodnotnější jsou lidé, kteří 

ZOO znají, kteří mají zkušenosti – nezlehčovat to tím, že když jsou nespokojeni, tak 

ať jdou, že za vraty stojí další lidé – tato reakce je pro mě zklamáním 

 

Bc. Bálek: 

- reakce na to, že bude zachována péče o zvířata 

 

Ing. Nechybová: 

- cílem této schůzky je stabilizace ZOO 

- RM se tomu chce věnovat 

- ZOO je pro nás klíčová organizace 

- určení dvou mediátorů z vedení města – pokus o komunikaci a stabilizaci ZOO 

 

MUDr. Madar: 

- jsou signály, že něco není v ZOO v pořádku – manažersky nezvládnuto 

- to co se děje v ZOO – odráží obraz i na město 

- chce to lepší komunikaci mezi Vámi a městem 

 

Bc. Bálek: 

- nemám zpětné reakce, které vy máte k dispozici – jinak bych vše řešil 

- ke mně se dostanou jen nepravdivé pomluvy 

 

Ing. Nechybová: 

- návrh na vyřešení situace v ZOO 

 

MUDr. Madar: 

- zvažována ještě jedna možnost – zřídit DR, která by byla složena z odborníků, která 

by spolupracovala se ředitelem 

- ve věci komunikace se ZOO budou za RM zvoleni dva lidé 

 

p. Tomková: 

- ZOO se musí zklidnit a fungovat bez roztržek 

 

Bc. Bálek: 

- rozpory a rozdělení zaměstnanců ZOO na dva tábory  jsou již léta 

- snažíme se tomu bránit – byla schůze se všemi zaměstnanci 

 

Ing. Nechybová: 

- návrh určit dva mediátory 
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Bc. Bálek: 

- jak to bude fungovat prakticky? 

 

Ing. Nechybová: 

- je třeba se sejít se zaměstnanci 

 

p. Tomková: 

- mediátoři – já a Mgr. Zrníková – se sejdou s vámi všemi, promluví se zaměstnanci, 

vysvětlí stanovisko města – budeme s vámi spolupracovat  

 

Ing. Nechybová: 

- dovoluji si vás požádat, abyste učinil maximum, aby se vše vyřešilo a zklidnilo 

 

Mgr. Javorčák: 

Návrh na usnesení: 

Projednání situace v ZOO, p. o. 

RM po projednání: 

A) Vyslovuje nespokojenost s celkovou situací v ZOO, p. o. 

B) Žádá Bc. Jiřího Bálka, ředitele ZOO,  

a) aby učinil veškeré kroky vedoucí ke zklidnění celkové situace v ZOO 

b) aby důležité a personální změny konzultoval se zřizovatelem 

C) Ukládá  

1. Bc. Jiřímu Bálkovi předložit RM rozpočtový výhled do konce roku 2015, termín 7. 10. 

2015 

2. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OŠKSS, připravit změnu zřizovací listiny, která by nově 

obsahovala zřízení orgánu DR. Termín 7. 10. 2015 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

682/15 

Projednání situace v  Zoologické zahradě Ústí nad Labem,  

příspěvkové organizaci 
 

Rada města po projednání 

 

A )  v ys lo vu j e  

1. nespokojenost s celkovou situací v  Zoologické zahradě Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci 

B) ž a d á  

1. Bc. Jiřího Bálka, ředitele ZOO Ústí nad Labem, p.o. 

a) aby učinil veškeré kroky vedoucí ke zklidnění celkové situace v Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, p.o. 

b) aby důležité organizační a personální změny konzultoval se zřizovatelem 

C )  uk lád á  

1. Bc. Jiřímu Bálkovi, řediteli ZOO Ústí nad Labem, p.o. 

a) předložit RM rozpočtový výhled do konce roku 2015 

T: 7. 10. 2015 
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2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) připravit změnu zřizovací listiny, která by nově obsahovala zřízení orgánu 

dozorčí rady 

T: 7. 10. 2015 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 9:10 hod. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

 

Mgr. Renata Zrníková  ……………………………………………… 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  

 

 

 

Zkratky: 

RM – Rada města 

p. o. – příspěvková organizace 


