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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatky ke 
smlouvám 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 7. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 027/73R/2019 

Přílohy: 

16.1-1 Název: bod 16.1 priloha 1 black.pdf Žádost o prodloužení termínu 
realizace projektu – Jana Eberle U

16.1-2 Název: bod 16.1 priloha 2 black.pdf Žádost o prodloužení termínu 
realizace projektu – Tomáš Husák U

16.1-3 Název: bod 16.1 priloha 3 black.pdf Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
18/SML2780/SoPD/KP U

16.1-4 Název: bod 16.1 priloha 4 black.pdf Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
18/SML/2751/SoPD/KP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace o podaných žádostech dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.

B) rozhoduje



o uzavření dodatků dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.

Termín: 9. 10. 2019

Důvodová zpráva:
Dne 19. 3. 2019 obdržel odbor kultury a památkové péče (dále jen „OKP“) žádost o prodloužení termínu 
realizace projektu paní Jany Eberle na projekt „Stavební úpravy objektu zemědělské usedlosti č. p. 20, Robeč 
a brány“ z termínu 22. 3. 2019 na 31. 12. 2019. Paní Eberle v průběhu realizace projektu vypověděla smlouvu 
s dodavatelem oken a dveří z důvodu nespokojenosti s kvalitou provedených prací. Z důvodu nečinnosti byla 
vypovězena smlouva také s dodavatelem tesařských a pokrývačských prací.
Na základě těchto okolností nemohla žadatelka ukončit projekt do termínu stanoveném dodatkem č. 1 do 22. 
3. 2019.
V žádosti byla doložena smlouva o dílo s novým dodavatelem oken a dveří. Vzhledem ke komplikované 
situaci s původním dodavatelem tesařských a pokrývačských prací nebyla dodána smlouva o dílo s 
dodavatelem novým. Paní Eberle doplnila smlouvy na zbylé tesařské a pokrývačské práce dne 31. 5. 2019.
Paní Eberle podala žádost o prodloužení termínu realizace projektu včas a řádně doplnila veškeré podklady 
žádosti.
Na základě výše uvedených skutečností doporučuje Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 s paní Janou Eberle.

Dne 31. 5. 2019 obdržel OKP žádost o prodloužení termínu realizace projektu pana Tomáše Husáka na 
projekt „Oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava pavlače a dveří Habřina 3, Úštěk“ z termínu 30. 5. 
2019 na 31. 10. 2019. Pan Husák je současně i zhotovitelem díla na obnově kulturní památky. Před 
ukončením projektu musel propustit dva zaměstnance z důvodu velmi špatné pracovní morálky. Bohužel 
nestačil před ukončením realizace projektu najít adekvátní náhradu, proto nestihl ukončit projekt do termínu 
stanoveném dodatkem číslo 1 do 30. 5. 2019. Na projektu je již 90 % prací hotovo, což bylo doloženo 
fotografiemi, současně byl doložen dodatek smlouvy o dílo.
Pan Husák podal žádost o prodloužení termínu realizace projektu řádně a včas.
Na základě uvedených skutečností doporučuje Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 s panem Tomášem Husákem.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 27. 8. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 27. 8. 2019


