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Z Á P I S 

z 28. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 14. 10. 2015 

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

 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 8:15 hod. 

 

Omluveni:  Yveta Tomková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renata Zrníková 

   Lukáš Konečný 

    

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

 

Hlasování o programu: 

 

1. Projekt „Digitalizace kulturních památek regionálních center Drážďany – Ústí nad 

Labem – zapojení města do projektu v rámci Programu spolupráce SN – CZ 2014 – 

2020 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

2. Rozpočtové opatření  OŠKSS a FO – příspěvek na provoz Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, p. o. 

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

 

3. Personální změny na pracovním místě ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 3 

 

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

 

1. Projekt „Digitalizace kulturních památek regionálních center Drážďany - Ústí nad 

Labem – zapojení města do projektu v rámci Programu spolupráce SN – CZ 2014 – 

2020 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

       

Ing. Šartnerová: žádost o odsouhlasení zapojení města Ústí nad Labem do nového projektu 
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- v rámci tohoto projektu šlo o společnou spolupráci s UJEP, město působilo jako 

kooperační partner 

- doba trvání – 3 roky 

- předpokládané náklady pro ÚL – cca 1,3 mil. Kč – částka odsouhlasena vedoucím FO 

- v případě odsouhlasení projektu – zapojení do rozpočtu r. 2016 

- projekt musí být předfinancován 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

MUDr. Madar: jde o navázání dobrých vztahů s Německem 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

764/15 

Projekt „Digitalizace kulturních památek regionálních center 

Drážďany - Ústí nad Labem – zapojení města do projektu v rámci 

Programu spolupráce SN – CZ 2014 – 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o 

a) Programu spolupráce SN – CZ 2014 – 2020 

b) projektu Digitalizace kulturních památek regionálních center Drážďany – Ústí 

nad Labem 

B) s c h v a l u j e  

1. účast  města  Ústí  nad Labem jako kooperačního partnera v projektu dle bodu A) 

1. b) s předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na město Ústí 

nad Labem na 36 měsíců ve výši 48,20 tis. EUR vč. DPH (tj. cca 1 306,22 tis. Kč 

vč. DPH),  a  z toho  s  předpokládanou  minimální   spoluúčastí  města ve výši 

4,82 tis. EUR vč. DPH (tj. cca 130,62 tis. Kč vč. DPH) 

 

 

2. Rozpočtové opatření  OŠKSS a FO – příspěvek na provoz Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, p. o.  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: RO FO – přesun 300 tis. Kč na provoz KS – broušení parket a opravy 

ve velkém sále – příprava na plesovou sezonu 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

765/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS a FO – příspěvek na provoz 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OŠKSS a FO ve výši  

300,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení 

provozně technické o částku 300,00 tis. Kč z  položky oprava a údržba  

b) zvýšení neinvestiční části  výdajového rozpočtu FO - oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 

300,00 tis. Kč  

 

 

3. Personální změny na pracovním místě ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: odvolán stávající ředitel Mgr. Bálek 

- jmenován Ing. Voráč na dobru určitou do 31. 12. 2015 – do té doby bude vypsáno 

výběrové řízení 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

766/15 

Personální změny na pracovním místě ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem,  příspěvkové organizace  

 

Rada města po projednání 

 

A )  o dv o lá vá  ke dni 14. 10. 2015 

1. Mgr. Jiřího Bálka  

a) z pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Jiřímu Bálkovi  

a )  řádné předání agendy spojené s pracovním místem ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, novému řediteli 

příspěvkové organizace 

C) j men u je  s účinností od 15. 10. 2015 
1. Ing. Bořka Voráče, nar. XXXXXX  

a) na pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace na dobu určitou do 31. 12. 2015 

D) s t an ovu j e  

1. Ing. Bořku Voráčovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) plat s účinností od 15. 10. 2015 (platový výměr č. 48/2015) 

 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 8:20 hod.. 
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Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

 

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

 

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  

 

 

 

 

 

 

ZKRATKY: 

 

UJEP – Univerzita J. E. Purkyně 

FO – finanční odbor 

RO – rozpočtové opatření 

KS – kulturní středisko 


