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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.2

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v 
Litvínově – dodatek č. 2

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Spolupráce a finanční spoluúčast při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově – 
specifikace nezpůsobilých nákladů

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.2-1 Název: bod 13.2 priloha 1.pdf

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
vzájemné spolupráci při přípravě, 
realizaci a provozování dopravního 
terminálu v Litvínově 

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. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu 
v Litvínově mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156 a městem Litvínovem, IČ: 00266027, 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 Litvínovem Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního 
terminálu v Litvínově. Na základě této smlouvy se bude Ústecký kraj podílet na nákladech projektu ve výši 
80% celkové výše skutečně vynaložené povinné finanční spoluúčasti města Litvínova (v termínech podle 
průběžných žádostí o platbu z IROP), maximálně však ve výši 25 mil. Kč. Dne 27. 3. 2019 byl na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 011/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, jehož předmětem je 
změna (prodloužení) termínu vypracování projektové dokumentace a termínu přípravy a realizace zadávacího 
řízení dle ZZVZ.
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního 
terminálu v Litvínově je na základě požadavku města Litvínova specifikace nezpůsobilých nákladů (příloha č. 
2). Zástupci odboru dopravy ve spolupráci se zástupci odboru regionálního rozvoje přezkoumali dodané 
tabulky s vyspecifikovanými neuznatelnými náklady a shledali tyto náklady oprávněnými a potřebnými, neboť 
kdyby stavbu dopravního terminálu v Litvínově realizoval Ústecký kraj, musel by tyto náklady také vynaložit. 
Návrh Dodatku č. 2 je tedy připraven tak, že se Ústecký kraj bude podílet i na nezpůsobilých výdajích, které 
město Litvínov uvádí v přiložené tabulce (Specifikace nezpůsobilých nákladů – příloha č. 2) ve sloupci „podíl 
kraje“. Při projednávání bylo zjištěno, že některé náklady stavby by byly způsobilé, ale v projektu ITI je pouze 
omezená částka 50 mil. Kč pro oba žadatele (města Litvínov a Klášterec nad Ohří), kteří jsou proto nuceni 
sami některé náklady označit za nezpůsobilé, byť fakticky způsobilé jsou. Projekty přesahující alokované 
prostředky by byly jinak celé vyřazeny. Celkové finanční prostředky vynaložené Ústeckým kraje zůstanou na 
výši, jak bylo plánováno v původní smlouvě, tj. 25 mil. Kč.
Návrh znění dodatku č. 2 byl předložen Radě Ústeckého kraje již dne 2. 10. 2019 v pracovní verzi, neboť 
jsme zástupcům města Litvínova z důvodu nedostatku času nemohli poskytnout dostatečný časový prostor k 
odsouhlasení a zapracování jejich připomínek. Finální verzi dodatku č. 2, vzájemně odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami, projednala mimořádná Rada Ústeckého kraje dne 18. 10. 2019 a navrhuje Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje dodatek č. 2 s městem Litvínovem uzavřít.
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