From: Galiová Markéta, Ing. [mailto:Marketa.Galiova@mzcr.cz]
Sent: Wednesday, May 11, 2022 4:52 PM
To: Kucr Marcel <kucr.m@kr-ustecky.cz>
Cc: Hejdová Jaroslava, Ing. <Jaroslava.Hejdova@mzcr.cz>
Subject: Úlk - darovací smlouva UPV ZOLL EMV 731+

Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás v návaznosti na naši předchozí e-mailovou korespondenci k ventilátorům typu
ZOLL EMV 731+ (dále jen „UPV“).
S ohledem na zákonné podmínky ve vztahu k nakládání s majetkem státu je před předložením
materiálu vládě, kterým by převod na kraje schválila, mít podepsané veškeré smlouvy a k podepsaným
smlouvám mít kladné stanovisko Ministerstva financí. V této souvislosti Vás z pověření Ing. Jaroslavy
Hejdové, vedoucí oddělení krizové připravenosti, žádám o sdělení, zda Ústecký kraj souhlasí se
zněním darovací smlouvy na 9 ks UPV, příp. o zaslání připomínek ke znění této smlouvy. V případě,
že se zněním této smlouvy souhlasíte, Vás žádám o zajištění výtisku 3 stejnopisů a o jejich předložení
k podpisu panu hejtmanovi. Následně Vás žádám o zaslání všech 3 podepsaných stejnopisů na adresu
Ministerstva zdravotnictví, oddělení krizové připravenosti.
Vaše sdělení ohledně případných připomínek zasílejte na e-mailovou adresu oddeleniokp@mzcr.cz.
Termín pro zaslání podepsaných darovacích smluv na Ministerstvo zdravotnictví je nejpozději 25. 5.
2022, a to s ohledem na další administrativní kroky tak, aby nebylo nutné uzavírat další dodatek ke
smlouvě o výpůjčce, který byl uzavřen do termínu 30. 6. 2022.
Po vypořádání případných připomínek a obdržení podepsaných výtisků jednotlivých smluv, budou
tyto smlouvy předloženy k podpisu pana náměstka. V návaznosti na obdržené smlouvy ze všech krajů
bude vládě předložen materiál s návrhem darování těchto ventilátorů (majetek státu), přičemž jejich
samotné předání je podmíněno souhlasem vlády. Po schválení darování majetku vládou Vám bude
následně zaslán 1 podepsaný stejnopis každé smlouvy.
V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Jaroslavu Hejdovou, vedoucí oddělení krizové
připravenosti, (jaroslava.hejdova@mzcr.cz) z důvodu mé nepřítomnosti na ministerstvu v souvislosti
se zahraničními služebními cestami.
Děkuji Vám za součinnost a spolupráci.
S pozdravem
Ing. MARKÉTA GALIOVÁ
ministerský rada
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