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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. 1 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č. J. 106470/2017/KUUK 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem ve Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 40002, IČ: 06231292 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 29. 6. 2017, usnesení č. 045/6Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……/………/2021 ze dne 26. 4. 2021 
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

1. Článek XIII odst. 10 písm. b) po změně zní: 
 

ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než 
1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 5.000.000,- Kč bez DPH, za 
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž 
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě doporučení vedoucího 
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
2. Článek XIII odst. 10 písm. c) po změně zní: 

 
ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší 
než 1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,- Kč bez DPH, za 
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž 
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě doporučení vedoucího 
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

 
3. Článek XIII odst. 10 písm. g) po změně zní: 

 
u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 
předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly 
v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní jednání, kterým se 
smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), 
nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího souhlasu toho, kdo vydal 
řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky. 

 
4. Článek XIII odst. 11 písm. a) po změně zní: 

 
provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek schválených zřizovatelem a dle vnitřních předpisů ředitele 
Krajského úřadu Ústeckého kraje upravujících pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek. 

 
 
 
 



2 

 

5. V článku XIII se vkládá nový odst. 14 znění: 
 

Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout ve výjimečných a 
odůvodnitelných případech o prominutí škody nebo její části, a to však do max. výše 
10.000,- Kč. 

 
6. Článek XIII původní odst. 14 a 15 se nově označují jako odst. 15 a 16. 

 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 4. 2021 

 
 
V Ústí nad Labem dne ………………………. 
 

 
 
 
 

.......................................................... 
JUDr. Marek Hrabáč 

člen Rady Ústeckého kraje na 
základě usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 008/4R/2020 ze dne  
16. 12. 2020 

 
 


