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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.3

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Dohoda o ukončení smlouvy v rámci Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou 
v Ústeckém kraji v roce 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zahájení insolvenčního řízení se společností Piráti Chomutov a.s.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 054/91R/2020

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf Dohoda o ukončení smlouvy U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 19/SML4280/SoPD/SMT, uzavřené v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, se společností Piráti Chomutov a.s., 
IČO: 254 04 695, sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Dne 9. 12. 2019 bylo usnesením ZÚK č. 039/25Z/2019 rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
1.155.986,- Kč společnosti Piráti Chomutov a.s. v rámci dotačního programu „Koncepce financování sportů s 
širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017-2020“ a uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dne 16. 1. 2020 a nabyla účinnosti dne 17. 
1. 2020 uveřejněním v registru smluv.

Dne 29. 1. 2020 bylo vyhláškou Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno insolvenční řízení ve věci 
společnosti Piráti Chomutov a.s.
Insolvenční řízení bylo proti dlužníkovi zahájeno až po rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí 
dotace a uzavření a účinnosti smlouvy. Smlouva je tak dnes platná a účinná a musí se postupovat v souladu 
s ní. Neobsahuje ustanovení, které by kraji umožňovalo vypovědět Smlouvu v případě, že je vůči příjemci 
dotace zahájeno insolvenční řízení.
Za této situace je nejvhodnější využití ustanovení čl. V. odst. 3 Smlouvy „Smlouvu lze ukončit také na základě 
písemné dohody smluvních stran.“
Nejedná se tedy o jednostranné právní jednání ze strany kraje, ale o vzájemnou dohodu obou smluvních 
stran, kdy se obě strany dohodnou na ukončení smlouvy. Tato dohoda podléhá ze strany kraje schválení v 
zastupitelstvu.

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení smlouvy byla připravena legislativně právním odborem KÚ.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 18. 3. 2020 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení.
Dále RÚK uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit uzavření 
dohody o ukončení smlouvy dle přílohy 1 předloženého materiálu a zveřejnění v registru smluv, za 
předpokladu jejího schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 30.3.2020 s termínem 
7.5.2020.
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