
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 90. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 16.03.2020 
od 15:00 hodin do 16:35 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/90R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 90. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Ing. Miroslava Andrta
Jaroslava Komínka

Usnesení č. 002/90R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 90. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/90R/2020
4.1 Vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Nákup respirátorů třídy FFP2“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Výzvu k podání nabídky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3. Zápis z otevírání nabídky dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
4. Zápis o posouzení nabídky dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
5. Elektronickou nabídku dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
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B) konstatuje

že účastník, který byl vyzván k podání nabídky a nabídku podal, splnil všechny zákonem i 
zadavatelem požadované podmínky účasti v rámci této veřejné zakázky

C) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele ZHT Group s.r.o., Slavíč 16, 753 61 Hranice VII, IČO: 
27762262 a o uzavření smlouvy s následujícím dodavatelem, a to za podmínek uvedených v 
jeho nabídce, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu:
Celková nabídková cena bez DPH: 16.000.000,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH: 19.360.000,00 Kč

D) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem.
Termín: 20. 3. 2020
2. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru KH, ve spolupráci s Ing. Pavlou Svítilovou, 
vedoucí odboru INV, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky a 
připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a 
předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 19. 3. 2020

Usnesení č. 004/90R/2020
10.1 Výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje za 
oblast zdravotnictví

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

- o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 1.558 tis. Kč, na 
zajištění nákupu nezbytného vybavení a materiálu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

- o poskytnutí účelového investičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 442 tis. Kč, na zajištění 
nákupu nezbytného vybavení a materiálu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Usnesení č. 005/90R/2020
11.1 Aktuální informace k dopravě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí 

informaci o stavu odbavování ve veřejné dopravě DÚK v Ústeckém kraji

Usnesení č. 006/90R/2020
12.1 Informace k usnesení vlády ČR č. 89/2020 ze dne 15. 3. 2020 - krizové opatření

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí
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informaci o školách a školských zařízení na území Ústeckého kraje v souvislosti s usnesením 
Vlády ČR č. 219 ze dne 15. 3. 2020 a krizovou situací, která se dotýká oblasti školství 
obecně.
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