Příloha č. 1
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.

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
kontrolované období od 11. 4. 2022 do 19. 6. 2022
Usnesení ZÚK č. 087/29Z/2020/B)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období)
Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o schválení
Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
2. monitorovat plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2021–2025 za rok 2021.
Termín: 30. 4. 2022
Vyjádření k 28.4.2022: Zpráva o plnění strategického dokumentu byla předložena a schválena
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.4.2022.
Usnesení ZÚK č. 024/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – VI. volební období)
Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informaci o
plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, monitorovat plnění Koncepce
rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za rok 2021.
Termín: 30. 4. 2022
Vyjádření k 28.4.2022: Zpráva o plnění strategického dokumentu byla předložena a schválena
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.4.2022.
Usnesení ZÚK č. 011/12Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – VI. volební období)
Financování sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria ČR 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a) o poskytnutí části
dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí části neinvestiční dotace
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na podporu sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria dle přílohy č. 2 tohoto usnesení b) o
neposkytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení,
B) schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci
rozpočtového provizoria dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k
uzavření smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení první splátky
dotace.
Termín: 30. 4. 2022
Vyjádření k 28.4.2022: Dne 19. 4. 2022 byla vyplacena poslední Smlouva o poskytnutí části
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria ČR.
Usnesení ZÚK č. 013/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – VI. volební období)
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, o sloučení voleb
kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
B) volí
a) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Petra Bártu,
,
b) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Marcelu Berčíkovou,
c) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Zdeňka Bezděku,
,
d) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Danielu Helenu
Bílkovou,
e) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Zuzanu Čáníkovou,
f) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Josefa Filipa,
g) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Marii Jakubcovou,
h) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Jana Kernera,
i) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Marii
Kindermannovou,
j) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Janu Konyovou,
k) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Jitku Krausovou,
l) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Jiřího Machalíka,

2

Příloha č. 1
m) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Viktora
Malinkoviče,
n) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Františka Moravce,
o) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Bronislavu
Nedvědovou,
p) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Ladu Novou, dříve
Šištíkovou,
q) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Jiřinu Ocztošovou,
r) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Jitku Řehákovou,
s) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let paní Dagmar Škvárovou,
t) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Vítězslava Vlčka,
u) opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu 4 let pana Tomáše Zíku,
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni Krajského soudu v Ústí nad
Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 6. 5. 2022
Vyjádření k 3.5.2022: Dne 2.5.2022 odeslán informační dopis paní předsedkyni do datové schránky
soudu - č. j. KUUK/065897/2022.
Usnesení ZÚK č. 017/14Z/2022/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – VI. volební
období)
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Holedeč – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Holedeč o prodloužení termínu ukončení projektu „Podpora domácího
kompostování Holedeč“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 22/SML0093/01/SoPD/ZPZ
uzavřené s Obcí Holedeč, Holedeč 30, 438 01 Holedeč, IČ 00556297, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Holedeč rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení,
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti obci odesláno dne
4. 5. 2022.
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2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Dodatek smlouvy obci odeslán dne 4. 5. 2022.
Usnesení ZÚK č. 018/14Z/2022/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – VI. volební
období)
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – město Louny – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti města Louny o prodloužení termínu ukončení projektu „Vybudování
polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulici Tomanova“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML0107/01/SoPD/ZPZ
uzavřené s Městem Louny, Mírové náměstí 32, 440 01 Louny, IČ 00265209, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí
1. sdělit městu Louny rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení,
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti městu odesláno dne
4. 5. 2022.
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení zajistit
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Dodatek smlouvy městu odeslán dne 4. 5. 2022.
Usnesení ZÚK č. 019/14Z/2022/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – VI. volební
období)
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – město Trmice – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti města Trmice o dílčí změnu počtu indikátorů v položkovém rozpočtu projektu
„Trmice – modernizace sběrného místa“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
22/SML0110/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Městem Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ
00674010, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
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Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí
1. sdělit městu Trmice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení,
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti obci odesláno dne
4. 5. 2022.
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Dodatek smlouvy městu odeslán dne 4. 5. 2022.
Usnesení ZÚK č. 020/14Z/2022/D)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – VI. volební
období)
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Libotenice – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Libotenice o změnu čl. 1 odst. 1 smlouvy o poskytnutí investiční a
neinvestiční dotace č. 20/SML5752/SoPD/ZPZ z důvodu změny rozdělení dotace na část investiční a
neinvestiční dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) mění
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace obci Libotenice
z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na
realizaci projektu "Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice" přijaté usnesením
056/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 tak, že výše dotace činí 447 100 Kč (investiční dotace 75 290 Kč a
neinvestiční dotace činí 371 800 Kč) a položkový rozpočet projektu schválený v části B citovaného
usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o
poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5752/04/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení,
C) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
20/SML5752/04/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Libotenice, Libotenice 37, 412 01 Litoměřice, IČ
00263940, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
D) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Libotenice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) a C)
tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti obci odesláno dne
4. 5. 2022.
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2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) a C) tohoto
usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Dodatek smlouvy obci odeslán dne 04. 05. 2022.

Usnesení ZÚK č. 022/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – VI. volební období)
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – výzva pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém
kraji na období let 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 5. 2022
Vyjádření k 4.5.2022: Výzva byla zveřejněna dne 26. 4. 2022.
Usnesení ZÚK č. 023/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – VI. volební období)
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 – výzva pro rok
2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle Čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025
o výjimce z Čl. 3 odst. 5 písm. b) tohoto programu spočívající v uveřejnění výzvy k podání žádostí z
Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení, o poskytnutí dotace ve 2. čtvrtletí roku 2022 namísto v 1. čtvrtletí roku 2022.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí, zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 5. 2022
Vyjádření k 4.5.2022: Výzva byla zveřejněna dne 26. 4. 2022.
Usnesení ZÚK č. 025/14Z/2022/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – VI. volební
období)
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Třebenice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informaci o žádosti města Třebenice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého
materiálu.
6

Příloha č. 1
B) rozhoduje
V rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML0146/SoPD/ZPZ, uzavřené s městem Třebenice, IČ:
00264521, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí
1. Sdělit obci Srbice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 13. 5. 2022
Vyjádření k 4.5.2022: Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti bylo obci
Třebenice odesláno dne 4. 5. 2022.
2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 11.5.2022: Dodatek smlouvy městu Třebenice odeslán dne 5. 5. 2022.
Usnesení ZÚK č. 026/14Z/2022/C)1.,2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – VI. volební
období)
Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – město Šluknov – uzavření nové smlouvy o
poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o důvodech zrušení smlouvy č. 22/SML0098/SoPD/ZPZ a předložení návrhu na uzavření
nové smlouvy o poskytnutí dotace s městem Šluknov dle tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o poskytnutí dotace městu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace, jejíž součástí je dohoda o zrušení Smlouvy č.
22/SML0098/SoPD/ZPZ, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v
oblasti životního prostředí
1. sdělit městu Šluknov rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení,
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti městu odesláno dne
4. 5. 2022.
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto
usnesení zajistit administraci smlouvy.
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 5.5.2022: Dodatek smlouvy městu odeslán dne 4. 5. 2022.
Usnesení ZÚK č. 028/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – VI. volební období)
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Návrh na vyřazení služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vyřazení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3687948) poskytovatele SPZ
Teplice z. s. ze Základní sítě kraje k 30. 6. 2022. Službě nezařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje bude vydán dodatek k ukončení Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s
účinností od 1. 7. 2022.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci bodu B) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 12.5.2022: Dodatek č. 1 k Pověření ÚK č. 163 byl dne 11. 5. 2022 oboustranně podepsán.
Usnesení ZÚK č. 030/14Z/2022/B) (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – VI. volební období)
Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2021–2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informace o
plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025 za rok 2021 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Ústeckého
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 plnění za rok 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, na webových stránkách kraje,
Termín: 31. 05. 2022
Vyjádření k 25.5.2022: Dokument byl dne 28.4.2022 zveřejněn na webových stránkách kraje.
Usnesení ZÚK č. 032/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – VI. volební období)
Dopočet dotace poskytovatele sociálních služeb Spirála Ústecký kraj, z.s. v rámci POSOSUK 3
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o
navýšení dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509 poskytovateli sociálních služeb Spirála
Ústecký kraj, z. s. v navrhované výši a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k
uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních.
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Příloha č. 1
Termín: 31. 5. 2022
Vyjádření k 23.5.2022: Dne 20. 5. 2022 byl dodatek proplacen.
Usnesení ZÚK č. 035/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – VI. volební období)
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – dodatek ke
smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost pana Daniela Černého o změnu termínu realizace projektu "Záchrana kulturní památky - Kiosek
- prodejní stánek na Nádražních schodech v Žatci" v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 do 30.06.2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21/SML2855/SoPD/KP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto
usnesení.
Termín: 31.05.2022
Vyjádření k 30.5.2022: Dodatek panu Černému zaslán dne 26.5.2022.
Usnesení ZÚK č. 041/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – VI. volební období)
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků
vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace za rok 2021 a Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1.informaci o provedení vyhodnocení splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2021, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. KUUK/174799/2019/KP, JID:
207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019.
2.Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v
roce 2021 financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B) schvaluje
Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2022 financovaných z Institucionální podpory Vědy a
výzkumu Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z části
B) tohoto usnesení.
Termín: 31.5.2022
Vyjádření k 30.5.2022: Vyhodnocení předáno dne 30.05.2022.

9

