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Z Á P I S 

24. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 9. 9. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila ing. Věra Nechybová, primátorka města v 11:30 h. 

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

   Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Návrh programu: 

1. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – Výběrové řízení na pozici výkonného 

    ředitele  
    Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

Hlasování o programu: pro 6, 0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Materiál č. 1 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 1 

 

1. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – Výběrové řízení na pozici výkonného 

     ředitele  
     Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

k jednání RM byl přizván: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM. 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu  

- vysvětlení mechanismu  jmenování ing. Turka  výkonným ředitelem – vychází ze 

stanov spol.  

- pracovní smlouvu s ing. Turkem podepíše představenstvo spol. (pracovní poměr 

vznikne až po podpisu) 

- stanovy dále ukládají, že má VH (RM) vyslovit souhlas s výší mzdy, která musí být 

projednána s DR 

- všechny materiály jsou v kolovadle  

Ing. Nechybová: nutné doplnit datumy do návrhu na usnesení 

Dr. Madar: dotaz, proč je pracovní doba stanovena na 37,5 h týdně 

Ing.Nechybová: zákoník práce toto umožnuje  

Ing.Dařílek: toto je standardní, bylo vždy i ve smlouvách u předchozích ředitelů  

- doporučuji jmenování ke dni 10.9. 2015, odvolání k 9.9.2015 

- upozorňuji, že po odvolání ing. Turka zůstane 1 místo v DR volné  

Hlasování o doplněném usnesení: pro 6, 0, 0 
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683/15 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – Výběrové řízení na 

pozici výkonného ředitele 

 
Rada města po projednání 

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) j men u je  
1. Ing. Libora Turka, nar. 5. 2. 1971, s účinností od 10. 9. 2015  

a) členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

B) s ch va lu j e  
1.znění pracovní smlouvy s Ing. Liborem Turkem, Ph.D. na funkci výkonného ředitele    

   společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., včetně výše mzdy 

C) uk lád á  
1. představenstvu společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. 

a) uzavřít pracovní smlouvu, ve smyslu bodu B) tohoto usnesení 

D) o d v o l á v á 
1. Ing. Libora Turka, nar. 5. 2. 1971 

a) z funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s., a to kde dni 9. 9. 2015 

 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 12,00 hodin. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

Pavel Dufek………………………………………. 

 

 

Lukáš Konečný…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová  

                                         primátorka města  

 

 

Použité zkratky: 

RM – rada města  

ODM – odbor dopravy a majetku 

DR – dozorčí rada 

VH – valná hromada  


