
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 92. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 25.03.2020 
od 10:50 hodin do 11:05 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/92R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 25. 3. 2020 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady 
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 25. 3. 
2020, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a 
usnesení smazán
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje
d) ověřovatele zápisu a usnesení z 92. zasedání Rady Ústeckého kraje:
RSDr. Stanislava Rybáka
PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA

Usnesení č. 002/92R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 92. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/92R/2020
3.3 Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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dopis Žádost o vyjádření souhlasu se záměrem nemocnice Litoměřice, a.s.

B) žádá

Krajskou zdravotní, a.s. o stanovisko k dopisu Žádost o vyjádření souhlasu se záměrem 
nemocnice Litoměřice, a.s.
Termín 1.4.2020

Usnesení č. 004/92R/2020
4.1 Dohoda o ukončení kupní smlouvy č. 20/SML1427/KS/KH 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření Dohody o ukončení kupní smlouvy č. 20/SML1427/KS/KH uzavřené dne 17. 3. 
2020 se společností ZHT Group s.r.o., se sídlem Hranice VII – Slavíč 16, 753 61 Hranice dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana zajistit podpis dohody dle bodu 
A/ tohoto usnesení.
Termín: 10. 4. 2020

Usnesení č. 005/92R/2020
4.2 Svěření rozhodovacích pravomocí za nouzového stavu, řešení financování nákupu 
ochranných a ostatních potřebných prostředků 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) svěřuje

s ohledem na nutnost zajištění pružného rozhodování o záležitostech v působnosti Rady 
Ústeckého kraje po dobu trvání nouzového stavu, který byl vyhlášen Usnesením Vlády České 
republiky ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/:

1. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucímu odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
rozhodování dle § 59 odst. 2 písm. e) krajského zřízení, o nákupu ochranných prostředků a 
dalších nezbytných věcí za účelem ochrany života a zdraví osob po dobu vyhlášeného 
nouzového stavu, včetně právních jednání, za podmínky financování nákupu z prostředků 
Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje, dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a další vnitřní 
předpisy kraje budou použity přiměřeně v mezích možností. Na nákupy bude zpravidla 
použita zjednodušená smlouva (upravený vzor 11a vnitřního předpisu),

2. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování dle § 59 odst. 2 písm. e) krajského zřízení 
o nabytí movitých věcí (mimo odst. 1 tohoto usnesení) na kraj včetně peněz v souvislosti s 
řešením opatření v návaznosti na vyhlášený nouzový stav,

3. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování dle § 59 odst. 3 krajského zřízení o 
nákupu nezbytných služeb za účelem ochrany života a zdraví osob po dobu vyhlášeného 
nouzového stavu, za podmínky zajištěného financování, dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Pravidla pro zadávání 
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veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a další 
vnitřní předpisy kraje budou použity přiměřeně v mezích možností. Na nákupy bude zpravidla 
použita zjednodušená smlouva (upravený vzor 11a vnitřního předpisu),
s tím, že tato svěření jsou speciálními svěřeními vůči obecným a platí přednostně, a to s 
ohledem na nutnost řešení krizového stavu.

B) schvaluje

financování nákupů realizovaných dle bodu A)1. tohoto usnesení z Fondu pro mimořádné 
události Ústeckého kraje v souladu s čl. 1, odst. 1, písm. f) Zásad fondu pro mimořádné 
události Ústeckého kraje

Usnesení č. 006/92R/2020
11.1 Dopravní opatření Ústeckého kraje při pokračování zákazu vycházení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

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 rozšířením 
onemocnění COVID-19 na území ČR dle přílohy 1 a 2 tohoto materiálu.

B) souhlasí

1. s tím, že v návaznosti na jednání s autobusovými dopravci o mimořádné změně místního a 
časového vymezení linek a spojů provozovaných dle smluv o veřejných službách předložili a 
provedli dopravci změny jízdních řádů tak, že od 20. 3. 2020, resp. 21. 3. 2020 nejsou 
provozovány spoje uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu, přičemž dočasné neprovozování 
těchto spojů nebude považováno za porušení smlouvy o veřejných službách;
2. s tím, že v návaznosti na jednání s železničními dopravci o mimořádné změně místního a 
časového vymezení linek a spojů provozovaných dle smluv o veřejných službách dopravci 
připraví a zadají u Správy železnic, s.o. návrh změny jízdních řádů, tak aby od 21. 3. 2020, 
resp. od 1. 4. 2020 nebyly provozovány spoje uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu, 
přičemž dočasné neprovozování těchto spojů nebude považováno za porušení smlouvy o 
veřejných službách.

Usnesení č. 007/92R/2020
21.1 Zrušení 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30.3.2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

se zrušením 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30.3.2020 na základě Usnesení 
Vlády České republiky ze dne 23.3.2020 č. 274 o přijetí krizového opatření.

Seznam příloh:

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 004/92R/2020 Návrh Dohody o ukončení kupní 
smlouvy č. 20/SML1427/KS/KH
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Krajský úřad 

Číslo kupujícího:           
Číslo prodávajícího:  
 
 

DOHODA O UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

Č. 20/SML1427/KS/KH ze dne 17. 3. 2020  

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Kupující 
Ústecký kraj 
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO:    70892156  
DIČ:    CZ70892156  
Bank. spojení:    Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:               882733379/0800     
Zástupci pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
                                             Ing. Marcel Kucr, vedoucí oddělení krizového řízení       
E-mail/telefon:      kucr.m@kr-ustecky.cz / 475 657 118 
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Prodávající 
ZHT Group s r.o. 
Sídlo:  Hranice VII – Slavíč 16, 753 61 Hranice 
Zastoupený:  Ing. Radimem Zábranským, jednatelem 
IČO:  277 622 62 
DIČ:  CZ27762262 
Bank. spojení:  OBERBANK AG 
číslo účtu:            6000001393/8040               
Zástupce pro věcná jednání: Tomáš Smejkal 
telefon/E-mail:      702 088 400, e-mail : obchod@zht.cz 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložce 29099  
(dále jen „prodávající“) 

 

uzavírají následující  

DOHODU O UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY: 

 
 
 
 

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 004/92R/2020
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1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2010 kupní smlouvu, jejíž předmětem plnění byla 

dodávka Respirátor KN 95 třídy FFP2 v počtu 100.000 ks. Smlouva byla uzavřena 

v přímé souvislosti s vyhlášeným stavem nouze z důvodu epidemie koronaviru, s cílem 
zajistit dostatek ochranných prostředků na území Ústeckého kraje. 

2. Prodávající prohlašuje, že není schopen dohodnutou dodávku splnit z důvodu na straně 
svého dodavatele, s ohledem na nadměrnou poptávku po respirátorech a situaci na trhu 
s daným zbožím v Číně. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na 
ukončení kupní smlouvy.  

3. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nebudou vznášet žádné finanční nároky z titulu 
předčasného ukončení smlouvy dohodou. 

4. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž kupující 
obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. 

5. O uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. …… ze 
dne 25. 3. 2020. 

6. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
9y4c43j a na e-mail: uctarna@zht.cz. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

 
 
V Ústí nad Labem dne…………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Kupující 
 

Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 

hejtman Ústeckého kraje 

V ……………………. dne  …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Prodávající 

 
ZHT Group s r. o. 

Ing. Radim Zábranský 
jednatel společnosti 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


