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U s n e s e n í  
 

6. jednání Rady města Ústí nad Labem 
konaného dne 19. 3. 2012 

Usnesení č. 109/12 – 110/12  
 

================================================================== 
 
 
 

109/12 
AVE  Ústí nad Labem s.r.o. 
 
Rada města po projednání 
 

A )  bere na  vědomí  
      1 .  rezignaci pana Petra Ryšavého XXXXXXXXX na  funkce jednatele    
              společnosti  AVE  Ústí nad Labem s.r.o. a to ke dni konání valné hromady   
              společnosti 
   B )  děku je  
      1 .  panu Petru Ryšavému za jeho práci, ve smyslu bodu A)1. tohoto usnesení 
   C )  souh las í  

1. ve smyslu § 84, odstavec 2), písmeno g) Zákona č.128/2000Sb., v platném    
znění (O  obcích) a v souladu s článkem 12.2. společenské smlouvy společnosti 
AVE  Ústí  nad Labem s.r.o., a to ke dni konání valné hromady společnosti 
a) s navržením jmenování Bc. Marcela Běhounka XXXXXXXXX do funkce 

jednatele   společnosti  AVE  Ústí nad Labem s.r.o. 
 D)  uk ládá  
       1 .  Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 
                      Ústí nad Labem 

                    T: 14.6. 2012 
 E )  kons ta tu je ,  že  
        1 .  projednáním materiálu, vztahujícího se k bodu  A) a C) tohoto usnesení   
                 byla splněna  doložka,  podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb.,  
                 v platném znění (O obcích)  
 

 
 
 
 



110/12 
Jmenování ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace     
 
Rada města po projednání 
 

A)  bere na  vědomí    
1. doporučení výběrové komise ze dne 19.3.2012 na vyhlášení nového 

výběrového řízení na funkci ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 

B)  ruš í    
1. usnesení RM č. 56/12 ze dne 9.2.2012 

C)  vyh lašu je  
1. výběrové řízení na funkci ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 
D)  schva lu je  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 
E)  jmenu je  

1. komisi pro výběrové řízení na ředitele Muzea města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace, ve složení: 

    Předseda:  Josef Macík, člen RM a předseda kulturní komise  
    Členové:   Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora 

   Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOSŠK MmÚ 
   MUDr. Pavel Dlouhý, člen RM  

Ing. Leoš Nergl, tajemník MmÚ 
náhradník:  Mgr. Arno Fišera, člen RM 

F)  uk ládá 
1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOSŠK 
a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl nejpozději od 1.6.2012 

jmenován nový ředitel Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Bc. Zuzana Kailová     Ing. Vít Mandík 
           náměstkyně primátora                                                         primátor města 
 
 


