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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 19.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí 
– etapa I. 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu a další dílčí úpravy

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

19.2-1 Název: Bod 19.2 priloha 1 black.pdf

Žádost o změnu Smlouvy o 
poskytnutí investiční dotace č. 
15/SML2152 ze dne 4.8.2015 včetně 
odůvodnění žádosti a příloh

U

19.2-2 Název: Bod 19.2 priloha 2.pdf Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015 U

19.2-3 Název: Bod 19.2 priloha 3.pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 15/SML2152 ze 
dne 4.8.2015

U

19.2-4 Název: Bod 19.2 priloha 4.pdf
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 15/SML2152 ze 
dne 4.8.2015

U

19.2-5 Název: Bod 19.2 priloha 5.pdf
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 15/SML2152 ze 
dne 4.8.2015

U



19.2-6 Název: Bod 19.2 priloha 6.pdf
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 15/SML2152 ze 
dne 4.8.2015

U

19.2-7 Název: Bod 19.2 priloha 7.pdf
Návrh textu dodatku č. 5 ke smlouvě 
o poskytnutí investiční dotace č. 
15/SML2152 ze dne 4.8.2015

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015 s 
příjemcem Labe aréna, z.s., IČ: 03410447 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu 
A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2020



Důvodová zpráva:
Dne 25. 5. 2020 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost Labe aréna, z.s. ze dne 21. 5. 2020 o 
změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 4. 8. 2015 č. 15/SML2152 ve znění jejích dodatků č. 1 
ze dne 23. 3. 2016, č. 2 ze dne 21. 7. 2017, č. 3 ze dne 21. 12. 2017 a č. 4 ze dne 8. 10. 2018 na realizaci 
výstavby objektu Labe arény Štětí, etapa I. O poskytnutí investiční dotace na realizaci výstavby objektu Labe 
arény Štětí, etapa I. a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje usnesením č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015. O uzavření dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2016 rozhodlo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, o uzavření dodatku č. 2 ze dne 
21. 7. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 061/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, o 
uzavření dodatku č. 3 ze dne 21. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 
114/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a o uzavření dodatku č. 4 ze dne 8. 10. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje usnesením č. 099/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018
Labe aréna, z.s. žádá o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 4. 8. 2015, 
kterým dojde k prodloužení termínu ukončení realizace projektu z termínu 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021 a v té 
souvislosti dojde rovněž ke změně nejzazšího termínu vzniku uznatelných nákladů z 30. 9. 2020 na 30. 9. 
2021.
Labe aréna, z.s. jako odůvodnění požadovaných změn uvádí, že veškeré zakázky na objekt byly 
připravovány tak, aby byl splněn termín stanovený dotační smlouvou, avšak do termínu realizace zasáhly dvě 
zásadní skutečnosti:
1. potřeba řešit tvarové nepřesnosti již realizovaných konstrukcí bazénu, protože díky detailně provedenému 
průzkumu a vyhodnocení tvarových odchylek realizovaných konstrukcí veslařsko-kanoistického bazénu se 
ukázalo, že část konstrukcí bude muset být ubourána. S ohledem na uvedenou skutečnost došlo k 
prodloužení doby přípravy projektové dokumentace na bazén jednak o čas potřebný k provedení průzkumů a 
měření a jejich vyhodnocení a jednak navýšeným rozsahem potřebných projekčních prací, které zahrnují i 
nevyhnutelné sanace.
2. koronavirová krize, která z pracovního procesu zcela vyřadila hlavní inženýrku projektu (HIP) a znemožnila 
tak realizaci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Protože projektová dokumentace 
veslařsko-kanoistického bazénu je vysoce atypická a odborná záležitost, nebylo možno dokončení 
rozpracované dokumentace přesunout na jiného spolupracovníka.
Podrobnější detaily jsou uvedeny ve vlastní žádosti o změnu smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Stavební práce na ostatních nedokončených částech (měření a regulace, fotovoltaická elektrárna a další) 
pokračují a předpokládá se jejich dokončení dle uzavřené smlouvy vč. dodatků 1 – 4 do září 2020.
Přes veškeré termínové posuny a ostatní výše uvedené obtíže je třeba uvést, že stavba je z největší části 
(ostatní prostory mimo bazénů) hotová, proběhlo již kolaudační řízení a dokončená část stavby byla uvedena 
do provozu.
Do dnešního dne byla vyplacena dotace ve výši cca 28 mil. Kč, celková dotace činí 60 mil. Kč. Financování 
probíhá z Fondu investic a oprav ÚK.
Za odbor investiční doporučujeme prodloužit termíny dle návrhu, neboť veslařsko-kanoistický bazén bude v 
republice ojedinělá stavba a tato jedinečnost naplňuje předmět a ideu poskytnuté investiční dotace.

Za odbor legislativně-právní
Termín ukončení realizace projektu byl posunován již čtyřikrát předchozími dodatky ke smlouvě, stávající 
termín je zatím do 31.12.2020.
Stanovit pozdější termín ukončení realizace dotovaného projektu je tedy v zásadě možné, z důvodu 
transparentnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky musí však být takové prodloužení 
příjemcem dotace řádně odůvodněno a doloženo podklady. Akceptovat pak lze jen důvody, které příjemce 
nemohl sám ovlivnit a které nespočívají v porušení povinností příjemce. Posoudit oprávněnost důvodů, pro 
které příjemce žádá o prodloužení termínu, a průkaznost podkladů podle shora uvedených kritérií, by měl v 
prvé řadě gestor, tj. odbor INV, neboť se jedná o věcné resp. odborné záležitosti (vyhodnocení postupu 
příjemce při zjištění a řešení vad konstrukce bazénu, nemožnost provedení projektové dokumentace jinou 
osobou kvůli atypickému projektu).

Za odbor ekonomický
Po ekonomické stránce bez připomínek – celková výše dotace ani platební podmínky se nemění, dodatek 
řeší pouze termín dokončení stavby.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru 
investičního Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)
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1 Ing. Pavla Svítilová (vedoucí odboru)   Ing. Pavla Svítilová 8. 6. 
2020

2 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 8. 6. 
2020

3 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 9. 6. 
2020

4 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 9.6.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavla Svítilová 8. 6. 2020


