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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Změna Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v 
Klášterci nad Ohří – Dodatek č. 1

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Spolupráce a finanční spoluúčast při přípravě, realizaci a provozování dopravních terminálů v Klášterci nad 
Ohří – prodloužení termínů

Nárok na rozpočet:
Individuální dotace z fondu Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 022/69R/2019

Přílohy: 

13.3-1 Název: bod 13.3 priloha 1.pdf

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
vzájemné spolupráci při přípravě, 
realizaci a provozování dopravního 
terminálu v Klášterci nad Ohří

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu 
v Klášterci nad Ohří mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156 a městem Kláštercem nad Ohří, IČ: 00261939, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj uzavřel na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 
s městem Kláštercem nad Ohří Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování 
dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří. Na základě této smlouvy se bude Ústecký kraj podílet na 
nákladech projektu ve výši 80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města 
Klášterce nad Ohří (v termínech podle průběžných žádostí o platbu z IROP), maximálně však ve výši 10 mil. 
Kč.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního 
terminálu v Klášterci nad Ohří je na základě požadavku města Klášterce nad Ohří změna (prodloužení) 
termínu přípravy a realizace zadávacího řízení dle ZZVZ za účelem výběru zhotovitele stavby Terminálu, 
který bohužel nebylo možné dodržet. Konkrétně se jedná o tuto změnu:

Článek III. Závazky Města – bod f) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„za účelem výběru zhotovitele stavby Terminálu připravit a realizovat zadávací řízení dle ZZVZ do 30. 06. 
2020 (původní termín byl 30. 06. 2019). V rámci ustavení komise pro hodnocení nabídek v uvedeném 
zadávacím řízení Město bude jmenovat jednoho člena a náhradníka této komise na návrh Kraje;

Důvodem nedodržení termínu jsou vleklá vyjednávání při odkupu či směně pozemků potřebných pro realizaci 
terminálu.

Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme uzavřít se zástupci města Klášterce nad Ohří 
„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu“.
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování 
dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří projednala Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 22. 5. 2019 
a usnesením č. 022/69R/2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje tento Dodatek č. 1 s městem 
Kláštercem nad Ohří uzavřít.
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