Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 25. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 30.08.2021
od 18:04 hodin do 18:37 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/25R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 25. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Ing. Lubomíru Mejstříkovou CSc., MBA
Mgr. Jiřího Řeháka
Usnesení č. 002/25R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 30. 8. 2021 ve videokonferenčním režimu. To
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 30. 8.
2021, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 003/25R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 25. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/25R/2021
8.1 Výzva Ústeckého kraje k Vládě ČR k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách
s návrhem legislativních změn
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
důvodovou zprávu Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje o stavu sociálně vyloučených lokalit na území kraje s návrhem
legislativních změn k řešení této situace.
B) souhlasí
s obsahem předloženého materiálu.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, důvodovou zprávu Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje o stavu sociálně vyloučených lokalit na
území kraje s návrhem legislativních změn k řešení této situace.
2. uložit hejtmanovi Ústeckého kraje Ing. Janu Schillerovi, zaslat předsedovi Vlády ČR výzvu
Ústeckého kraje k Vládě ČR k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách s návrhem
legislativních změn.
Termín: 30. 9. 2021
D) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit na jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh dle bodu C) tohoto usnesení
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 005/25R/2021
17.1 Žádost o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci
projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí
investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015 s příjemcem Labe aréna, z.s., IČ:
03410447, sídlo: Nábřežní 835, 411 08 Štětí, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení,
2. uložit Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi, členovi Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 006/25R/2021
20.1 Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových
vozidel pro potřeby ÚK II.“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK II.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK II.“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK II.“ dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 2 na plnění veřejné zakázky
na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK II.“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
5. Návrh kupní smlouvy dodavatele Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady, IČ:
46358714 pro 1. část veřejné zakázky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro
potřeby ÚK II.“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele pro 1. část
zakázky Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady, IČ: 46358714 dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona o zrušení 2. části zadávacího řízení, když v 2. části
zadávacího řízení není žádný účastník zadávacího řízení.
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona o výběru následujícího dodavatele a o uzavření
smlouvy s následujícím dodavatelem, bez provedeného hodnocení, když v uvedené části
zakázky je jediným účastníkem zadávacího řízení, a to za podmínek uvedených v jeho
nabídce:
1. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 1400 – 2000 cm3
Louda Auto a.s., Choťánky 166, 290 01 Poděbrady, IČ: 46358714
- celková nabídková cena: 372 000,00 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 450 120,00 Kč včetně DPH
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy.
C) ukládá
1. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, zabezpečit nezbytné úkony
související se zrušením 2. části této veřejné zakázky.
Termín: 30. 9. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem pro 1. část veřejné zakázky.
Termín: 31. 10. 2021
3. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění 1. části
této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého
kraje.
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Termín: 15. 10. 2021

Seznam příloh:
bod 17.1 priloha 8.pdf

k usnesení č. 005/25R/2021 Návrh textu dodatku č. 6 ke smlouvě
o poskytnutí investiční dotace č.
15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015
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bod 17.1 priloha 8.pdf k usnesení č. 005/25R/2021

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

15/SML2152/06/SOPD/INV

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE Č. 15/SML2152 ZE DNE 4.8.2015

Ústecký kraj
IČO: 70892156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Ing. Jan Schiller, hejtman
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
5512232/0800

Kontaktní osoba:
E-mail:/Tel:

Ing. Pavla Svítilová
svitilova.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 319

(dále jen „poskytovatel“)
a
Labe aréna, z.s.
IČO: 03410447
se sídlem Nábřežní 835, 411 08 Štětí
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 9247
zastoupená:
Ing. Michal Kurfirst, předseda výkonného výboru
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GE Money Bank, a.s.
217850188/0600

Kontaktní osoba:
E-mail:/Tel:

Ing. Michal Kurfirst
michal.kurfirst@labearena.cz/+420 777 335 335

(dále jen „příjemce“)
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční
dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2016, dodatku č. 2 ze dne
21.7.2017, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2017, dodatku č. 4 ze dne 8.10.2018 a dodatku č. 5 ze dne
29.7.2020 (dále jen „Dodatek“).

I.
Předmět Dodatku
1.1

Ustanovení čl. II. odst. 2. smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2016, dodatku č. 2 ze dne 21.7.2017, dodatku č. 3 ze dne
21.12.2017, dodatku č. 4 ze dne 8.10.2018 a dodatku č. 5 ze dne 29.7.2020 (dále jen „Smlouva“)
se mění následovně:
2.

1.2

Termínem ukončení realizace projektu (včetně kolaudace a odstranění případných vad a
nedodělků) je 31.12.2023. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný
ukazatel.

Ustanovení čl. II. odst. 3. Smlouvy se mění následovně:
3.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do 30.10.2023. Datem
účinnosti uznatelných nákladů je 15.3.2015.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- je uveden v plánovaném nákladovém rozpočtu,
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

II.
Závěrečná ustanovení
2.1

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2

Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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Příjemce podpisem tohoto Dodatku prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v tomto Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů
v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: michal.kurfirst@labearena.cz.
2.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

2.4

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ………. ze dne
………..

2.5

Jestliže se některé ustanovení tohoto Dodatku, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost tohoto Dodatku, či Smlouvy
jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany
změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou
formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření
tohoto Dodatku, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo
nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí
k realizaci původního účelu takového ustanovení.

2.6

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že souhlasí s jeho
obsahem, což stvrzují svými podpisy.

2.7

Tento Dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou.
V Ústí nad Labem dne

_________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman

Ve Štětí dne

_________________________
Labe aréna, z.s.
Ing. Michal Kurfirst
předseda výkonného výboru
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