
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.2

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje - dohoda o narovnání Město Žatec

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Dohoda o narovnání mezi Ústeckým krajem a Městem Žatec v rámci realizace projektu „Plnění základních 
úkolů obce – rozvoj zdraví“

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 030/88R/2020

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 24. 2. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/19ZDR/2020

Přílohy: 

12.2-1 Název: bod 12.2 priloha 1 black.pdf Dohoda o narovnání U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření dohody o narovnání v rámci realizace projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ s 
Městem Žatec (IČ: 00265781) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší problematiku uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Městem Žatec 
při realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“.

V rámci realizace smlouvy č. 19/SML3842/SoPD/ZD o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu „Plnění 
základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (dále jen smlouva), schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 
025/25Z/2019 dne 9. 12. 2019 a uzavřené mezi Ústeckým krajem a Městem Žatec dne 30. 12. 2019, došlo k 
chybě při uveřejňování smlouvy v registru smluv. Bohužel až dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že dne 30. 
12. 2019 (ID: 10440640) došlo v registru smluv k uveřejnění špatného dokumentu (dopisu místo smlouvy). Z 
pohledu § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen zákon) tedy nedošlo ke 
správnému uveřejnění smlouvy v registru smluv a proto smlouva bohužel nenabyla účinnosti (viz § 6 zákona).

Po zjištění chyby byla smlouva dne 29. 1. 2020 opětovně uveřejněna (ID: 10705804), již se správným 
dokumentem. V mezidobí však již došlo k plnění smlouvy a dotace ve výši 6 mil. Kč byla Městu Žatci 
převedena a v takovém případě se na poskytnuté plnění smlouvy hledí jako na plnění poskytnuté bez 
právního důvodu, které je potřeba smluvně vypořádat mezi poskytovatelem dotace (Ústeckým krajem) a 
příjemcem dotace (Městem Žatec), tzv. dohodou o narovnání.

Z uvedeného důvodu a ve spolupráci s odborem LP předkládáme návrh na uzavření dohody o narovnání (viz 
příloha č. 1 materiálu), kterou je nutné schválit dotčenými orgány (zastupitelstvy) obou smluvních partnerů.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 21. 2. 2020

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 21. 2. 
2020

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 21. 2. 2020


