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Z Á P I S 

z 31. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 30. 10. 2015 

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

Jednání zahájil a řídil MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky města, v 8:05 hod. 

 

Omluveni:   Ing. Věra Nechybová 

           Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

   Pavel Dufek 

    

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

Hlasování o programu: 

 

1. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 5 ke SoD 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

2. Změna komise pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele ZOO ÚL 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, vedoucí OŠKSS 

 

Hlasování o programu: 4,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 1 

 

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

 

 

1. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 5 ke SoD 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   
 

Ing. Šartnerová: poslední změnové listy obsahují narovnání rozpočtu – změny označení 

duplicit ve vybavení; provádění stavby – rozpor mezi realitou a co je uvedeno ve smlouvě 

- dopravní část – oprava vozovky a chodníků v zadním traktu plaveckého areálu, úprava 

chodníku v letním areálu, kde není řešen únikový východ z bufetu a z letních šaten – 

na základě požadavku hasičů – hledá se nejvhodnější řešení 

- změnové listy obsahují položky, které se vůbec nečerpaly 
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- bude provedena poslední fakturace – změnové listy obsahují všechno 

 

MUDr. Madar: jaké je složení komise, která o tom rozhoduje? 

 

Ing. Šartnerová: složení komise je stále stejné 

 

p. Tomková: pokud to dnes neschválíme, byla by stavba ohrožena  

 

Ing. Šartnerová: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

775/15 

„Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 5 ke SoD 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

 

2. Změna komise pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele ZOO ÚL 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, vedoucí OŠKSS 

 

MUDr. Madar: bez zdůvodnění z komise vystoupil MVDr. Nejedlo 

- 27. 10. 2015 přišel dopis, kde byly navrženy další jména, např. Mgr. Erich Kočner ze 

ZOO Košice 

- dle komunikace s Ing. Voráčem – Mgr. Kočner před lety dělal v naší ZOO, mluvili 

jsme s ním a přijede 

- složení komise – MUDr. Madar, p. Majerová, Mgr. Kočner, Ing. Voráč, Mgr. Kraus, 

MVDr. Poživil, PhDr. Müllerová, PhD.  

- návrh na usnesení:  

- A) bere na vědomí rezignaci Mgr. Nejedla 

- B) ruší bod B) 3. usnesení RM č. 772/15 ze dne 23. 10. 2015 

- C) jmenuje novou komisi pro výběrové řízení: předseda: MUDr. Madar, členové: 

p. Majerová, Mgr. Kočner, Ing. Voráč, Mgr. Kraus, MVDr. Poživil, PhDr. 

Müllerová, PhD.  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

776/15 

Změna komise pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele 

ZOO ÚL 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  
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1 .  rezignaci MVDr. Davida Nejedla na členství v komisi pro výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

B )  ruš í   

1. bod B) 3. usnesení RM č. 772/15 ze dne 23. 10. 2015 

C )  j men u je  

1. komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

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

Členové: Kateřina Majerová, ředitelka ZOO Děčín, člen UCSZOO 

 Mgr. Erich Kočner, ředitel ZOO Košice, člen UCSZOO 

 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 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 8:15 hod. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

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

 

 

 

Pavel Dufek    ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

      MUDr. Jiří Madar 

          náměstek primátorky  

 

 

ZKRATKY: 

 

SoD – smlouva o dílo 


