
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.4

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Řešení sporných otázek plynoucích z nájemních smluv na autobusy uzavřených mezi Ústeckým 
krajem a společností OverLine s.r.o.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Narovnání sporných práv a nároků Ústeckého kraje dle smluv o nájmu vozidel se společností OverLine s.r.o.

Nárok na rozpočet:
Nárok na rozpočet v rozpočtové položce autobusová doprava je ve výši + 829.348,89 Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.4-1 Název: bod 16.4 priloha 1.pdf Důvodová zpráva k materiálu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

v souvislosti se smlouvou o nájmu vozidel – Děčínsko, uveřejněnou v registru smluv pod ID 6094587, ve 
znění pozdějších dodatků, a smlouvou o nájmu vozidel – Ústecko, uveřejněnou v registru smluv pod ID 
6095283, ve znění pozdějších dodatků, oběma uzavřenými dne 31. 8. 2018 mezi Ústeckým krajem v 
postavení nájemce a společností OverLine s.r.o. v postavení pronajímatele, narovnání vzájemně sporných 
nároků smluvních stran, při němž dojde mj. ze strany společnosti OverLine s.r.o. k uznání nároků 
Ústeckého kraje v rozsahu částky 1.131.359,32 Kč (a vzdání se svých sporných nároků vůči Ústeckému 
kraji ve výši 251.504,55 Kč), a ze strany Ústeckého kraje ke vzdání se svých zbývajících nároků v rozsahu 
částky 1.157.136,68 Kč;

B) schvaluje

narovnání sporných práv a nároků v rozsahu v bodu A) tohoto usnesení výše.

Důvodová zpráva:
Vzhledem k členitosti důvodové zprávy a v zájmu její čitelnosti tvoří důvodová zpráva přílohu materiálu.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství JUDr. Marek Hrabáč

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 8. 6. 
2021

2 JUDr. Marek Hrabáč   JUDr. Marek Hrabáč 
8.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Petra Ježková 8. 6. 2021


