
Z á p i s

z 81. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 25. 6. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

         

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 81. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

9. Osvědčení člena ZM
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

10. Poskytnutí daru obcím postižených živelnou pohromou
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

Hlasování o doplnění programu: 9, 0, 0

Hlasování o předřazení bodu 10 před bod č. 1: 9, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 6, 8

         

Schválený program:

1. Poskytnutí daru obcím postižených živelnou pohromou 

2. Pověření vedoucí odboru
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3. Vyhlášení veřejné zakázky: "Dodání 15 ks nových parkovacích automatů"

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Čelakovského – smíšený dům“

5. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - změna v orgánech společnosti

6. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

7. Plat ředitelky ZOO ÚL a ředitele Městských služeb ÚL

8. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 
budovách města Ústí nad Labem“

9. Rezignace Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace

10. Osvědčení člena ZM

Hlasování: 1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Poskytnutí daru obcím postižených živelnou pohromou 
Původní číslo materiálu: 10
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: nutné vyjádření solidarity postiženým obcím věcnou formou
- jedná se o tragédii velkého rozsahu
- poskytnutí dezinfekčních prostředků
- předložení ZM návrh na uvolnění 500 tis. Kč pro praktickou finanční pomoc
- pokud přijde návrh s vyšší částkou, podpořím ji
Mgr. Krsek: šlo by o hotovost?
PhDr. Ing. Nedvědický: šlo by o finanční plnění, jedná se o záležitost, kterou nemůže
jako RM rozhodnout
Ing. Tošovský: s návrhem souhlasím
- bylo by možné vypravit kamion s oblečením?
PhDr. Ing. Nedvědický: kamion s naší pomocí bude vypraven, vyjede nejpozději dnes v noci
p. Lazarová: chtěla bych navrhnout vyšší částku 1 mil. Kč
p. Nováková: také jsem pro vyšší částku 1 mil. Kč
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení: RM doporučuje ZM poskytnout dar ve výši 1 mil. Kč a 
pověřuje primátora města předložit tento návrh usnesení do ZM 28. 6. 2021

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1941/81R/21
Poskytnutí daru obcím postižených živelnou pohromou 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města
a) poskytnout peněžitý dar v souvislosti s živelnou pohromou ve výši 1 mil. Kč městu 
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Břeclav a Hodonín

B) ukládá
  

1. Phdr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

 Termín: 28. 6. 2021

2. Pověření vedoucí odboru
Původní číslo materiálu: 1

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: v souvislosti s nově vzniklým odborem sociálních služeb MmÚ
proběhlo VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí/ho odboru sociálních služeb
- do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči – dvě stávající pracovnice, přičemž výběrovou 
komisí nebyl vybrán vhodný kandidát
- v tuto chvíli je předložen návrh na dočasné pověření Mgr. et Bc. Lenky Jaremové řízením tohoto 
odboru, do doby jmenování nové/ho vedoucího odboru, a to s ohledem na její předchozí praxi a na 
nabyté znalosti a zkušenosti
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1942/81R/21
Pověření vedoucí odboru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) pověřuje
  

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000Sb., o obcích s 
účinností od 1. 7. 2021
1. Mgr. et Bc. Lenku Jaremovou, nar. *************
a) řízením odboru sociálních služeb MmÚ do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho daného 
odboru

3. Vyhlášení veřejné zakázky: "Dodání 15 ks nových parkovacích automatů"
Původní číslo materiálu: 2

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: předmětem této VZ je dodání, montáž a revize 15 ks nových parkovacích
automatů s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní a
zadáváním RZ, s obslužným softwarem pro dohled a administraci parkovacích
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automatů
- doba plnění: do 10 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
- RM je předkládán materiál, na základě kterého se schválí vyhlášení VZ, součástí návrhu na 
usnesení je ustanovena obálková a hodnotící komise
p. Hausenblas, MBA: problém s parkováním v centru města
- vyšší příjem z parkování – zdroj peněz pro využití města
- parkování kamionů zdarma zanikne
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1943/81R/21
Vyhlášení veřejné zakázky: "Dodání 15 ks nových parkovacích automatů"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání 15 ks nových parkovacích 
automatů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 099 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Dodání 
15 ks nových parkovacích automatů“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Dodání 
15 ks nových parkovacích automatů“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Milan Stýblo, pověřený řízením organizace MSÚL
b) Ing. Ivana Canincová, vedoucí Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Martin Jakoubek, pověřený vedoucí střediska Dopravní obsluha MSÚL
b) Lucie Machková, referentka Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
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d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Čelakovského – smíšený dům“
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: tento bod se jedná o schválení VZ s názvem „Čelakovského – smíšený dům“
- předmětem této VZ je rekonstrukce objektu v ulici Čelakovského, kde by mělo být vybudováno 
16 sociálních bytů a 17 dostupných bytů
- tato VZ by měla být spolufinancována Státním fondem podpory investic
- jde o sociální byty, na které město požádalo o dotaci
- zakázka bude realizována na základě zpracované projektové dokumentace zpracované od 
společnosti Projekty CZ, s.r.o.
- zakázka by měla být dokončena do 12 měsíců ode dne předání staveniště
- zakázka by měla být dokončena v srpnu roku 2022
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1944/81R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Čelakovského – smíšený dům“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 27 100 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Čelakovského – smíšený dům“, která je 
přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1.Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Čelakovského – smíšený dům“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2.Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Čelakovského – smíšený dům“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
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1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
d) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Bc. Lucie Pouzarová, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
d) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
e) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO

5. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - změna v orgánech společnosti
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
PhDr. Ing. Nedvědický: předložen návrh na změnu v představenstvu společnosti DP
- důvodem je posílení činnosti orgánu společnosti ve vztahu k zavádění vodíkové dopravy
- návrh na odvolání Jaroslava Šimanovského z funkce člena představenstva společnosti DP
- nepodařilo se získat zhotovitele pro čerpací stanici
- DP podal komplexní projekt, který integruje mezi sebou univerzitu, DP, město, Spolchemii na 
zavedení komplexního vodíkového řetězce
- tento projekt se dostal do 25 preferovaných projektů v rámci Ústeckého kraje, o kterých se bude 
rozhodovat
- nutné intenzivnější věnování se tomuto projektu, z tohoto projektu byl znovu nominován Ing. 
Igor Babík jako člen představenstva společnosti DP
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 3 Návrh byl přijat

1945/81R/21
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - změna v orgánech společnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
  

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 v 
souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s.

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 6 z 13



1. Jaroslava Šimanovského, nar. **************
a) z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke 
dni 30. 6. 2021

B) volí
  

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 v 
souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s.
1. Ing. Igora Babíka, nar. *************
a) členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 1. 
7. 2021

6. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Mimořádné žádosti o dotace
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: nutné zažádat o novou žádost, což učinil Ústecká akademie plaveckých sportů z. s.
- propagace byla
- změna byla v tom, že akce se zkrátila o jeden den
- návrh na poskytnutí dotace ve výši 135.500,-Kč
p. Hausenblas, MBA: problém s menší kapacitou parkovacích míst
- do budoucna požadovat v podmínkách o poskytnutí dotace konsolidaci parkování
Mgr. Ševcovic: byl jsem tam osobně a situace s parkováním jsem viděl, nebyla vůbec dobrá
- nutné si uvědomit, že tato akce se plánovala několik měsíců dopředu, nikdo nečekal, že bude 
souběh s opravou ulice a zároveň se přidalo počasí (tropické vedro)
- byla to špičková akce pro Ústí nad Labem
- kompletní ústecká plavecká elita, včetně olympioniků
- jednalo se o soulad událostí
p. Hausenblas, MBA: nutné systémové řešení
Mgr. Krsek: pan Eckert mohl tušit tuto situaci a měl hledat alternativy pro parkování
- návrh doplnění do usnesení, aby byl doplněn požadavek ze strany města, aby nám pořadatelé v 
žádosti stanovili, jak budou mít zajištěné parkování
Ing. Kohl: bude probráno na komisi, budeme je informovat
Mgr. Ševcovic: návrh na to, že to bude součást dotačního titulu, aby pořadatelé těchto
mimořádných aktivit zároveň mysleli na to, co zde zaznělo
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Krsek: návrh na doplnění usnesení: bod C), který ukládá vedoucímu odboru OŠKS Ing.
Martinu Kohlovi připravit rozšíření podmínek dotačních titulů při pořádání velkých
akcí v koordinaci se sportovní a kulturní komisí RM o zajištění parkování návštěvníků
a účastníků akce

Hlasování o upraveném usnesení Mgr. Krska: 9, 0, 0
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1946/81R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následným uzavřením 
smlouvy s tímto subjektem takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na akci „Letní mistrovství 
České republiky OPEN – 4. kolo ČP Ústí nad Labem“ ve výši 135.500,- Kč

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

 Termín: 28. 6. 2021

  
2. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OŠKS

a) připravit rozšíření podmínek dotačních titulů při pořádaných velkých akcí v koordinaci 
se sportovní a kulturní komisi Rady města o zajištění parkování návštěvníků a účastníků 
akce

 Termín: 31. 10. 2021

7. Plat ředitelky ZOO ÚL a ředitele Městských služeb ÚL
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: jedná se o stanovení platu a odměny ředitele příspěvkové organizace ředitelky 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem Ing. Ilony Pšenkové, Ph.D., s účinností od 1. 7. 2021 a 
vedoucího Městských služeb Ústí nad Labem Ing. Tomáše Vohryzka, s účinností od 1. 8. 2021
Mgr. Krsek: s formou volby paní Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D. nesouhlasíme, ale jsme připraveni ji 
při výkonu funkce pomáhat
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1947/81R/21
Plat ředitelky ZOO ÚL a ředitele Městských služeb ÚL
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2021 (platový výměr č. 74/2021)
2. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2021 (platový výměr č. 75/2021)

8. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 
budovách města Ústí nad Labem“
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: jedná se o vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem
- hodnota plnění ve výši 270 000 000,-Kč včetně DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1948/81R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 
vybraných budovách města Ústí nad Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“ s hodnotou plnění ve výši 
cca 270 000 000,- Kč včetně DPH formou jednacího řízení s uveřejněním
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“

B) pověřuje
  

1. společnost PKV BUILD s.r.o., případně potřebné poddodavatele
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad 
Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
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1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
d) JUDr. Tomáš Uríček, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
e) Ing. Jiří Španihel, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
f) Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

2. náhradníci:
a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technické oddělení OMOSRI
b) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
d) Mgr. Marta Kresáková, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
e) Ing. Jan Knotek, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
f) Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora

9. Rezignace Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: předložena rezignace Ing. Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele 
Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Mgr. Krsek: upadající kvalita programu v Kulturním středisku
- málo vytížená organizace města
- návrh řešení volby ve spolupráci s odborníky, budu navrhovat rozšíření tohoto bodu
- návrh na doplnění usnesení o bod E) dočasné pověření PaedDr. Jana Eichlera

p. Hausenblas, MBA: od začátku jsem byl pro konsolidaci Kulturního střediska

Mgr. Krsek: termín, do kdy by měl vzniknout návrh na další fungování Kulturního střediska. Zatím 
se tu řeší jen ekonomická stránka v případě sloučení DDM a KS, ale podstatnější je kulturní 
funkce. Nový ředitel by měl předložit koncepci pro náplň činnosti a podle ní bychom měli vybírat. 
Cením si Jana Eichlera jako uznávaného organizátora volnočasových aktivit pro děti, v kulturní 
obci má však špatnou pověst spojenou s jeho smutnou politickou rolí v krizi Činoherního studia v 
roce 2014

PhDr. Ing. Nedvědický: k 1. 1. 2022 by došlo ke sloučení organizací do jedné

Ing. Tošovský: byla určitá dohoda, že pan Ing. Dostál rezignuje k 30. 6. 2021, zároveň bylo řečeno, 
že bude jmenován pan Eichler a že se postupně tyto dvě organizace spojí do jedné a že do konce 
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roku bude pan Eichler intenzivně pracovat a pan Dostál mu bude k ruce
- tato varianta by byla za mě nejlepší
- pan Eichler je velmi ceněný a nevidím důvod, proč by to nemohl zvládnout

Mgr. Vlach: komise rady mimo to, že jsou poradními orgány, jsou i iniciační orgány podle statutů a 
mohou si vybrat konzultaci s předsedou a tím, kdo zastupuje radu v jednání s komisí na téma, které 
pro radu rozpracují a přenesou ho na půdu vedení města
- doporučoval bych jít touto cestou

Mgr. Krsek: navrhuji rozšířit usnesení o bod E) náměstku Martinovi Hausenblasovi, MBA 
navrhnout v koordinaci Radou města, kulturní, sportovní a sociální komisí rady města řešení 
budoucí organizační formy a programové náplně Kulturního střediska
města a předložit ji k projednání do konce září 2021

p. Hausenblas, MBA: je zde otázka managementu a efektivity v daných institucích
- ekonomické důvody, proč to udělat: ušetří se zhruba 6 mil. Kč ročně
- 3 mil. Kč přijdou do rozpočtu, 3 mil. Kč zůstane jako vnitřní rezerva organizace z důvodu úspor a 
konsolidace
- ekonomický zájem konsolidace

Mgr. Vlach: není to věc pouze kulturní komise, je to věc i sportovní komise, majetkové komise
- vedení města by mělo mít možnost do termínu konce prosince věc pečlivě posoudit, vyžádat si 
odborné názory stran, kterých se věc týká
- nechal bych to otevřené termínově i rozsahem

Mgr. Ševcovic: jedná se o vyloženě administrativní bod

p. Hausenblas, MBA: najdeme konsensus a zrealizujeme to

Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o upraveném návrhu Mgr. Krska: 8, 0, 1

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

1949/81R/21
Rezignace Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního 
střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci pana Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2021

B) děkuje
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1. panu Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) za jeho dlouholetou práci v oblasti kultury pro město Ústí nad Labem

C) jmenuje
  

1. PaedDr. Jana Eichlera
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2021 na dobu určitou do 31. 12. 2021

D) stanovuje
  

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2021 (platový výměr č. 76/2021 na kratší pracovní dobu s 
týdenní pracovní dobou 20 hodin týdně)

E) ukládá
  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora

a) navrhnout v koordinaci s radou města, kulturní, sportovní a sociální komisí rady města 
řešení budoucí organizační formy a programové náplně Kulturního střediska města a 
předložit ji k projednání do konce září 2021

 Termín: 30. 9. 2021

10. Osvědčení člena ZM
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: dne 24. 6. 2021 byla Kanceláři primátora doručena rezignace na funkci 
člena zastupitelstva města Ing. arch. Jiřího Němečka
- náhradníkem z kandidátní listiny politické strany PRO! Ústí ve stanoveném pořadí je MUDr. 
Lenka Jírová Dragounová, která se stala dne 25. 6. 2021 členem zastupitelstva města
- na jednání zastupitelstva města dne 28. 6. 2021 složí zákonem předepsaný slib
Mgr. Krsek: Jiří Němeček uvádí jako důvod rezignace hrubou nespojenost s chováním Petra 
Nedvědického ve funkci primátora, chci říci, že tento postoj sdílí většina ne-li všichni zastupitelé 
za PRO! Ústí
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1950/81R/21
Osvědčení člena ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vydává
  

dle § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.

1. MUDr. Lence Jírové Dragounové
a) osvědčení člena Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 

PhDr. 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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