
Z á p i s

z 95. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 12. 11. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 95. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Změna ve vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem

2. Různé

3. Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace za zřizovatele

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Změna ve vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: dne 9. 11. 2021 požádal Ing. Libor Turek, Ph.D. o uvolnění z funkce 
výkonného ředitele společnosti ke dni 14. 11. 2021.
- představenstvo společnosti jednohlasně doporučilo radě města jmenovat do funkce výkonné 
ředitelky společnosti
Mgr. Ing. Simonu Mohacsi, MBA, která v současné době pracuje na pozici náměstkyně výkonného 
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ředitele pro ekonomii
pí Lazarová: není nutné vyhlásit VŘ?
Mgr. Studenovský: VŘ nemusí být, jedná se o akciovou společnost
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2257/95R/21
Změna ve vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Ing. Libora Turka, Ph.D. na pozici výkonného ředitele společnosti Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem, a. s.
2. dohodu o odstoupení Ing. Libora Turka, PhD. z funkce člena představenstva Dopravního 
podniku města Ústí nad Labem, a. s.
3. zprávu představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s. o 
výsledku hlasování o usnesení formou per rollam

B) volí
  

1. Mgr. Ing. Simonu Mohacsi, MBA
a) členkou představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.

C) souhlasí
  

1. s pověřením Mgr. Ing. Simony Mohacsi, MBA výkonem funkce výkonné ředitelky 
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, MBA

D) schvaluje
  

1. dodatek č. 4 k pracovní smlouvě Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA

2. Různé
Diskuse proběhla.

Rozdělení kompetencí:

PhDr. Ing. Nedvědický: řešení rozdělení kompetencí následným způsobem:

- PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města: krizové řízení, společnosti s majetkovou účastí, 
doprava, MP, interní audit, ITI, finance, Činoherní studio

- Mgr. Michal Ševcovic: školství, základní a mateřské školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport, 
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Muzeum

- Ing. Pavel Tošovský: majetek, dotace, EPC projekty, participativní rozpočet, strategický rozvoj, 
příprava projektů pro JTF, investice, Městské služby

- Mgr. Tomáš Vlach: sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky, domovy pro seniory, 
pečovatelská služba, kultura, Kulturní středisko

Další členové Rady města:

- Miroslava Lazarová: koordinace spolupráce s městskými obvody

- Eva Nováková: územní plán, urbánní rozvoj, městský architekt, ZOO, životní prostředí

3. Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace za zřizovatele
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: Bc. Žirovnická mi dala zprávu, že skončilo funkční období DR 
Činoherního studia
- došlo ke změně členů v DR
- DR je poskládána ze 6 osob: Činoherního studia – 2 osoby dává město, 2 osoby dává Asociace 
profesionálních divadel republiky, 2 osoby dává Umělecká rada Činoherního studia
- za město jsme měli Lukáše Konečného a paní Ing. Šamsovou
- vyzvat další dva subjekty, aby nám dali nominanty
- dovoluji si navrhnout do DR Činoherního studia pana Mgr. Miloše Formáčka
- návrh na usnesení: RM souhlasí s nominací paní Ing. Šamsové a pana Mgr. Formáčka do DR 
Činoherního studia

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

2258/95R/21
Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace za zřizovatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje s účinností od 1. 1. 2022
  

1. členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
takto:

a) Ing. Jaroslava Šamsová, datum narození *************, bytem 
**************************************** za statutární město Ústí nad Labem jako 
zřizovatele příspěvkové organizace
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b) Mgr. Miloš Formáček, datum narození *************, bytem 
****************************** za statutární město Ústí nad Labem jako zřizovatele 
příspěvkové organizace

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 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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