
Z á p i s

z 25. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 16. 9. 2019

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Ing. Tomáš Kirbs

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková - KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil Mgr. Ing. Petr Nedvědický - primátor města.

Schválení programu

předložil členům Rady ke schválení program 25. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

         

Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

         

         

Schválený program:

1. Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti polytechnického vzdělávání

2. Spolupráce MSÚL a ODM MmÚ při správě budovy UJEP 

Hlasování:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti polytechnického vzdělávání
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Miloš Studenovský: - cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit a projektů v oblasti 
inovací ve vzdělávání
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- Memorandum je koncipováno na dobu neurčitou a nezavazuje se žádným finančním plněním
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

559/25R/19
Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti polytechnického vzdělávání

Rada města po projednání

 schvaluje
  

uzavření memoranda o partnerství a spolupráci v oblasti polytechnického vzdělávání v 
Ústeckém kraji, a to mezi městem Ústí nad Labem a ČR – Ministerstvem průmyslu a 
obchodu, ČR – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ústeckým krajem, ZŠ Ústí 
nad Labem – Neštěmická, UJEP, ČVUT a ICUK.

2. Spolupráce MSÚL a ODM MmÚ při správě budovy UJEP
Předkládá: 

Ing. Pavel Tošovský: informace o převzetí budovy UJEP, ve čtvrtek 19. 9. 2019 se podepíše 
smlouva, proto je nutné učinit potřebné kroky
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

560/25R/19
Spolupráce MSÚL a ODM MmÚ při správě budovy UJEP

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s přípravou příkazní smlouvy o obstarání správy a údržby areálu v ul. Hoření a výkonu 
dalších práv a povinností, která bude uzavřena se společností Městské služby Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace, IČ: 71238301, z důvodu zajištění pokračování 
provozuschopnosti areálu po jeho převodu do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
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Labem

B) ukládá
  

1. Ing. Martinu Matovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, p. o.

a) zahájit ve spolupráci s odborem dopravy a majetku MmÚ přípravné práce k zajištění 
pokračování provozuschopnosti areálu v ul. Hoření a činit kroky vedoucí k uzavření 
příkazní smlouvy dle bodu A) 1.

 Termín: 16. 9. 2019

  
2. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM

a) zajistit kroky potřebné k uzavření příkazní smlouvy dle bodu A) 1.

 Termín: 31. 12. 2019

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

Ing. Tomáš Kirbs

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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