
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

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 89. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 13.03.2020 
od 10:15 hodin do 11:22 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/89R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 89. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Ladislava Drlého
PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph. D. MBA

Usnesení č. 002/89R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

program 89. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/89R/2020
4.1 Uzavření dohody o plné moci s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

oznámení ministra zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 ohledně darování centrálně nakoupených 
respirátorů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a e-mail Ministerstva zdravotnictví ČR se 
zasláním dohody o plné moci ze dne 12. 3. 2020 (19.09 hod.) k podpisu dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu

B) rozhoduje

o uzavření dohody o plné moci s Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
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Sídlem: Palackého nám. 4, Praha 2, 120 00, IČO: 00024341 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

C) konstatuje

že je nucena, s ohledem na potřeby poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v 
krizovém stavu, postupovat dle výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR a podepsat dohodu o 
plné moci, bez znalosti pokynů zmocnitele a informace o rozsahu a objemu poskytovaných 
prostředků, která mu v situaci centralizovaného nákupu těchto prostředků Českou republikou, 
znemožňuje vlastními silami z rozpočtu Ústeckého kraje nutné prostředky pro svůj kraj 
pořídit a naplnit očekávání a požadavky, které jsou vůči němu vznášeny.

D) pověřuje

Krizový štáb Ústeckého kraje pro případ, že do obdržení každé dodávky potřeb Ústecký kraj 
neobdrží pokyn zmocnitele, rozdělit obdržené prostředky podle pokynu v e-mailu 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.

E) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kanceláře hejtmana, zajistit odeslání podepsané 
dohody schválené dle bodu B) tohoto usnesení Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Termín: ihned

Usnesení č. 004/89R/2020
4.1 Uzavření dohody o plné moci s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Rada Ústeckého kraje po projednání

          ukládá

Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru ve spolupráci s dalšími odbory realizovat 
nákup osobních ochranných pomůcek mimo osobní ochranné pomůcky blokované státem v 
maximálním možném množství do hodnoty 10 milionů Kč.
Termín: 30.4.2020

Usnesení č. 005/89R/2020
5.1 Rumburk – ustanovení pracovní skupiny

Rada Ústeckého kraje po projednání

          zřizuje

pracovní skupinu pro přípravu podkladových materiálů předkládaných orgánům kraje k 
problematice nemocnice v Rumburku ve složení:

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA – předseda skupiny
RSDr. Stanislav Rybák
Ing. Milan Zemaník
Ing. Petr Severa
Ing. Stanislav Dostál
JUDr. Simona Hejnová
Mgr. Ing. Jindřich Šimák
zástupce Krajské zdravotní, a.s.

Usnesení č. 006/89R/2020
11.1 Dopravní opatření Ústeckého kraje při uzavření školských zařízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
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dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o dopravních opatřeních přijatých Ústeckým krajem v souvislosti s uzavřením 
školských zařízení na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN spočívající v uzavření dodatků k jednotlivým smlouvám 
o veřejných službách, kterými s platností od 16.3.2020 do konce platnosti mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN dojde ke změně 
místního a časového vymezení linek a spojů provozovaných dle smluv o veřejných službách. 
Změna místního a časového vymezení linek a spojů spočívá v tom, že dopravci nebudou 
provozovat dopravu na spojích, které běžně nejezdí v době školních prázdnin a jsou označeny 
v jízdních řádech značkami 52, 53, 54, 55, 56 (naopak spoje, které běžně jezdí v době 
školních prázdnin a jsou označeny v jízdních řádech značkami 42, 43, 44, 45, 46 budou 
provozovány i nadále). Dotčeny tak budou spoje na těchto linkách:

Okres Ústí n.L.: 451, 452, 455, 457, 459=, 460=, 622=
Okres Teplice: 481, 482, 495=, 506, 508
Okres Děčín: 401, 402, 403, 405, 406, 409, 410, 452
Okres Most: 525, 565, 733
Okres Louny: 569, 606, 702, 704, 705, 713, 715, 716, 723, 726, 732, 733, 738, 741, 743, 745, 
751, 762=, 778
Okres Chomutov: 565, 568, 569, 588, 571, 578, 587, 600, 601, 606, 608, 732, 751,
Okres Litoměřice: 620, 621, 622=, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 630=, 631=, 633, 634, 636, 
646, 655, 661, 662, 663, 664, 680=, 683, 704, 706=
=nejede celá linka

B) souhlasí

s tím, že v návaznosti na dohodu Ústeckého kraje s dopravci o změně místního a časového 
vymezení linek a spojů provozovaných dle smluv o veřejných službách dle bodu A) tohoto 
usnesení předloží dopravci dopravnímu úřadu návrh změny jízdních řádů tak, aby od 16. 3. 
2020 nebyly provozovány linky a spoje uvedené v bodě A) tohoto usnesení.

Usnesení č. 007/89R/2020
14.1 Uzavření příspěvkových organizací v oblasti kultury pro veřejnost

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

uzavření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury pro veřejnost od 13. 3. 
2020 od 6:00 hodin:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona 
Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem,
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062 
415 01 Teplice,
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, Michalská 
29/7, 412 01 Litoměřice,
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 
Roudnice nad Labem,
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, Pivovarská 29, 440 01 Louny,
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 514/14, 415 01 
Teplice,
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín 2,
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, Palackého 86, 430 02 Chomutov,
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173/5, 412 01 Litoměřice,
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, Pivovarská 28, 440 01 Louny,
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Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín 220, 440 01 Louny,
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 38 
Most, a to na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 199 o přijetí 
krizového opatření.

Seznam příloh:

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 003/89R/2020 Oznámení ministra zdravotnictví ze 
dne 11.3.2020

bod 4.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 003/89R/2020 Text smlouvy s doplněním údajů za 
Ústecký kraj
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Dohoda o plné moci 

 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 

Sídlem: Palackého nám. 4, Praha 2, 120 00 

IČO: 00024341 

zastoupena: Mgr. Janem Bačinou, ředitelem Odboru právního 

(dále jen „zmocnitel“ – na straně jedné) 

 

 

Ústecký kraj 

Sídlem: Velká Hradební 3118/48 

IČO: 70892156 

zastoupena: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

(dále jen „zmocněnec“ – na straně druhé) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 441 a násl. a ust. § 2430 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

dohodu (dále jen „dohoda“). 

 

Čl. 1 

Předmět dohody 

1. Předmětem této dohody je závazek zmocněnce obstarat pro zmocnitele bezúplatně 
přebírání  a předávání osobních ochranných prostředků a dalšího materiálu (dále také 
jako „zboží“) a právních jednání souvisejících dle pokynů zmocnitele. Přebírání bude 
probíhat v místě: sídlo krajského úřadu, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, se 
vstupem z křižovatky Dlouhá ul. a Krajská ul. Místo bude označeno.  

 
Čl. 2 Práva o povinnosti smluvních stran 

 
1. Při přebírání zboží je zmocněnec povinen provést kontrolu předaného zboží a jeho 

množství a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem předávacího protokolu (dodacího 
listu).  

bod 4.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 003/89R/2020



2. Bez zbytečného odkladu je zmocněnec povinen informovat o převzetí zboží kontaktní 
osobu zmocnitele Ing. Miroslava Doležala prostřednictvím zaslání skenu dodacího listu 
na každou konkrétní dodávku prostřednictvím e-mailu na adresu: 
Miroslav.Dolezal@mzcr.cz. 

3. Zmocněnec je povinen do 2 pracovních dnů doručit na adresu zmocnitele originál 
předávacího protokolu (dodacího listu). 

4. Zmocněnec je též povinen zajistit předání (dále jen „redistribuce“) zboží třetím osobám 
dle pokynů zmocnitele.  

5. Bez zbytečného odkladu je zmocněnec povinen informovat o redistribuci zboží 
kontaktní osobu zmocnitele Ing. Miroslava Doležala prostřednictvím e-mailu na 
adresu: Miroslav.Dolezal@mzcr.cz. 

6. Zmocněnec je povinen do 2 pracovních dnů doručit na adresu zmocnitele originál 
předávacího protokolu o proběhlé redistribuci. 

7. Zmocněnec je povinen se řídit pokyny zmocnitele.  
8. Při plnění povinností vyplývajících z této dohody je zmocněnec povinen postupovat 

v dobré víře a s péčí řádného hospodáře. 
9. Zmocnitel je povinen poskytovat součinnost zmocněnci prostřednictvím kontaktní 

osoby.  
10. Smluvní strany se dohodly, že zmocněnci za plnění povinností dle této dohody odměna 

nenáleží ani náhrada vynaložených nákladů. 
 

Čl. 3 

Zmocnitel touto dohodou uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování v záležitostech 

upravených touto dohodu. V případě potřeby zmocnitel vystaví zvláštní listinu, která 

prokazuje zmocnění. 

Čl. 4 

Platnost a účinnost 

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tuto dohodu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 

stranami s výjimkou míst převzetí, kontaktních osob, kontaktních telefonních čísel, 
emailů a adres, které lze měnit emailovým oznámením zaslaným druhé smluvní 
straně.  

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2020. 
4. Zmocnitel je oprávněn zmocnění k zastupování ujednané touto dohodou odvolat a 

tuto dohodu vypovědět. Zmocnění a tato dohoda skončí uplynutím dne následujícího 
po doručení písemného vyhotovení. 
 

Čl. 3 

Kontaktní osoby 

 

1. Za zmocnitele je kontaktní osobou 

2. Za zmocněnce je kontaktní osobou Ing. Luboš Trojna, vedoucí kanceláře hejtmana. 



Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možno činit výhradně ve formě písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Právní vztahy touto dohodou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními 
právních předpisů České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Spory, které 
vzniknou z této dohody nebo v souvislosti s ní, rozhoduje příslušný soud České 
republiky. 

3. Tato dohoda je vystavena ve dvou identických vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této dohody. 

4. V případě, že se některá ustanovení této dohody stanou neplatnými nebo 
nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této 
dohody, nezpůsobí tato ustanovení neplatnost či nevymahatelnost celé dohody.  

 
 

Za zmocnitele      Za zmocněnce  

 

V Praze dne ………..  2020    V Ústí nad Labem dne 13.3.2020 

 

 

……………………………………………..   ……………………………………………….. 

Mgr. Jan Bačina     Ústecký kraj 

ředitel odboru právního    Oldřich Bubeníček, hejtman 

 

 

 

 

 

 

 


