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Projednáno - usnesení přijato

     

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.08.2017

Bod pořadu jednání: 74.

Název : Dodatek Rámcové smlouvy o převodu akcií č. 
OLP/2941/2017

Důvod předložení: Žádost předkladatele

Zpracoval: Mgr. Leoš Teufl
vedoucí oddělení dozoru a legislativy

Projednal: Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru

Ing. Vladimír Koudelka
vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

Předkládá: Martin Půta
hejtman

K jednání přizván:      
     

Návrh na usnesení:

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o převodu akcií č. OLP/2941/2017, mezi Libereckým 
krajem, společností Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO: 473 09 440, se 
sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06 a Ing. Petrem 
Wasserbauerem, nar. 27. září 1943, bytem Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice, kterým 
smluvní strany zohledňují, že dne 18.8.2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
správní řízení oznámením č.j. ÚOHS-S0330/2017/VZ-24168/2017/521/Mži o přezkoumání 
úkonů zadavatele

a  u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit podpis dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o převodu 
akcií č. OLP/2941/2017

Termín: 29. 08. 2017
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Důvodová zpráva:

Dne 18.8.2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení oznámením č.j. 

ÚOHS-S0330/2017/VZ-24168/2017/521/Mži o přezkoumání úkonů zadavatele – Liberecký

kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec (dále jen „zadavatel“) –

učiněných za účelem „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující

veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“ mimo zadávací řízení, kdy 

oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 7. 2017 a 

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 7. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-018589 

a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 133-272124. 

Vzhledem k této skutečnosti bude muset být rozhodnutí zastupitelstva kraje o majetkovém 

vstupu do „Společnosti“ podmíněno budoucí skutečností, že Úřad pro ochranu hospodářské

soutěže v zákonné blokační lhůtě (tj. do 17. 10. 2017) nezakáže Libereckému kraji uzavření

smluv schválených zastupitelstvem kraje mezi výše uvedenými smluvními stranami.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o převodu 

akcií č. OLP/2941/2017 s tím, že se rámcová smlouva mění v ustanovení (E) tak, že nově zní:

(E) ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodla Rada 

Libereckého kraje na svém zasedání dne 16.8.2017 usnesením č. 1505/17/mRk

o uzavření této Smlouvy s tím, že uzavření samotné Realizační smlouvy a Smlouvy o 

postoupení pohledávek bude podmíněno schválením uzavření těchto smluv 

zastupitelstvem Libereckého kraje ve smyslu ustanovení § 36 zákona o krajích a 

skutečností, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezakáže Libereckému kraji 

v blokační lhůtě do 17.10.2017 uvedené smlouvy uzavřít, či nevydá takové

rozhodnutí, které by Libereckému kraji přímo či nepřímo uzavření a plnění smluv 

neumožňovalo ; v takovém případě nebo v případě, že zastupitelstvo Libereckého 

kraje uzavření těchto smluv neschválí do 31.12. 2017 , tato Smlouva zaniká, aniž by 

založila jakékoli nároky, práva a povinnosti Smluvních účastníků;

Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem dotčená, zůstávají beze změny

přílohy:

P01_ Rámcová smlouva podepsaná

P02_ Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o převodu akcií č. OLP/2941/2017

P03_Oznámení ÚOHS


