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Z Á P I S 

z 2. části 29. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 23. 10. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 9:30 hod. 

 

Omluveni:  Yveta Tomková 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

   Pavel Dufek 

 

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

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

 

 

2. Přijetí věcného daru – reflexních vestiček 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: spol. ADLER Czech, a. s. daruje 1 tis. dětských reflexních vestiček 

bez jakéhokoliv nápisu v hodnotě 41 600,- Kč 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

771/15 

Přijetí věcného daru – reflexních vestiček 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. přijetí věcného daru 1 000 ks reflexních vestiček v celkové hodnotě 41 600 Kč 

společnosti ADLER Czech, a.s., se sídlem Ústí nad Labem - Krásné Březno, Nový 

svět čp. 199, PSČ 400 07, IČ 25409727 za účelem následné distribuce  

do mateřských škol zřízených Statutárním městem Ústí nad Labem 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD.,vedoucí OŠKSS 

a) k převzetí věcného daru dle bodu A) 1. tohoto usnesení a jeho přerozdělení a 

předání na jednotlivé mateřské školy zřízené Statutárním městem Ústí nad 

Labem 
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3. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na vyhlášení VŘ na pozici ředitele ZOO 

- přílohou je znění inzerátu 

- OŠKSS navrhuje u VŘ schválení jmenování komise pro otevírání obálek a provedení 

užšího výběru uchazečů 

- doplnění komise o p. Voráče 

- komise kontroluje, zda přihláška obsahuje vše, co tam má být 

- Návrh usnesení v doplněném znění: 

B) bod 2. doplnění člena komise – Ing. Bořek Voráč 

B) bod 3. zní: členové: Kateřina Majerová – ředitelka ZOO Děčín, MVDr. David 

Nejedlo – ředitel ZOO Liberec, Ing. Bořek Voráč – odborník na danou oblast, Mgr. 

Tomáš Kraus – odborník na danou oblast, MVDr. Václav Poživil – odborník na danou 

oblast a PhDr. Jana Müllerová – vedoucí odboru OŠKSS 

Ostatní zůstává stejné 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

772/15 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 

2. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele 

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda: MUDr. Jiří Madar, člen RM, náměstek primátorky 

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

Ing. Bořek Voráč, ředitel ZOO ÚL  

3. komisi pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda: MUDr. Jiří Madar, člen RM, náměstek primátorky 

Členové: Kateřina Majerová, ředitelka ZOO Děčín 

 MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec 

 Ing. Bořek Voráč, odborník na danou oblast 

 Mgr. Tomáš Kraus, odborník na danou oblast 

 MVDr. Václav Poživil, odborník na danou oblast 

 PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

4. provedení užšího výběru uchazečů, komisí pro výběrové řízení, metodou per rollam 
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C )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby ředitel Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace byl jmenován na pracovní místo s účinností 

od 1. 1. 2016 

 

 

4. Informativní zpráva o postupu řízení u ÚRR 
    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO KT 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o tzv. korekce – postupováno stejným způsobem 

- proti platebním výměrům dávány ve lhůtě odvolání a současně žádáno o prominutí 

vyměřených sankcí 

- uvedený postup je důležitý z důvodu péče řádného hospodáře, navíc otevírá cestu 

k případným soudním sporům 

- ve všech případech postupujeme stejně 

- u Muzea a RMC II. etapa 2. stavba – postup stejný 

- z ÚRR jsme dostali žádost, abychom odvolání v případě akce na Museum a RMC II. 

etapa 2. stavba stáhli 

- z mé pozice tento postup nedoporučuji – zavřen přístup k případnému soudnímu 

řešení; vedení města by se vystavilo riziku tr. stíhání – doporučuji stávající postup, tak 

jak bylo řešeno v předchozích případech 

- Muzeum – částky v řádu stamilionů – hrozilo by tr. oznámení 

 

Ing. Nechybová: jsme v časové tísni a chceme znát názory ze všech stran – pozvána proto Ing. 

Žubretovská z ÚRR 

 

Ing. Žubretovská – ÚRR: informace o podání daňových řízeních – vystupujeme jako správce 

daně – řešíme odvody za porušení rozpočtové kázně 

- u čtyř projektů – vydáno rozhodnutí o odvolání, čeká se na soudní rozhodnutí 

- RMC II. etapa 2. stavba – platební výměry – byly plně uhrazeny, zároveň podáno 

odvolání 

- Muzeum – platební výměry jsou před splatností, nyní v řešení 

- revitalizace městského centra – podáno odvolání, odvod uhrazen v plné výši 576 tis. 

Kč a cca 1 mil Kč – podána žádost o částečné prominutí – lze provést, avšak dostali 

jsme doporučení od MF ČR, abychom nerozhodovali dříve, než dojde k vyřízení 

odvolání. Zůstal by tam přeplatek v případě zohlednění prominutí.  

- rekonstrukce Muzea – 3 platební výměry – 1 odvolání postoupeno MF ČR, 2 platební 

výměry – podáno odvolání, čekáme, zda nevezmete odvolání zpět 

- zanádraží – do 30. 10. 2015 – musíme odvést na MMR ČR a do univerzálního účtu 

 

Ing. Nechybová: informace dostáváme postupně 

- vše musí schválit RM, proto se koná dnešní jednání 

 

MUDr. Madar: máme problém se lhůtou do 30. 10. 2015 

- visí to na ministerstvu 

 

Ing. Žubretovská.: jedná se nám o bezdlužnost 

- na ministerstvu visí pouze Dům kultury 

- porušení bezdlužnosti – rozhodnuto u Domu kultury i u Muzea 
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- FO na nás tlačí, aby se to vyřešilo do 30. 10. 2015 

- odvolání trvají 1-1,5 roku 

- odvody, co jste zaplatili, musíme odvést 

 

Mgr. Studenovský: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

773/15 

Informativní zpráva o postupu řízení u ÚRR 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dosavadní postup při řešení tzv. korekcí obdržených ze strany Úřadu regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad a nesouhlasí se zpětvzetím odvolání podaných na 

Ministerstvo financí ČR 
 

Jednání RM bylo ukončeno v 10:10 hod.. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

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

 

 

 

Pavel Dufek    ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  

 

 

 

ZKRATKY: 

 

ÚRR – Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

RMC – Revitalizace městského centra 


