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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.4

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Úprava Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava Zásad Fondu pro mimořádné události 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.4-1 Název: bod 6.4 priloha 1.pdf Upravené Zásady Fondu pro 
mimořádné události Ústeckého kraje U

6.4-2 Název: bod 6.4 priloha 2.pdf
Původní znění Zásad Fondu pro 
minořádné události s vyznačenými 
změnami

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

 Zásady Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Prostřednictvím Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen "fond") je zabezpečováno 
financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování jejich následků. 
Použití tohoto fondu se řídí Zásadami k Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen "zásady").

Předkládáme tímto doplnění těchto zásad a to o možnost financování výdajů na uspokojení náhrad, na které 
vznikl nárok podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Zároveň došlo k dalším formálním úpravám textu zásad.
Důvodem pro doplnění výše jmenovaného zákona je sjednocení možných výdajů na uspokojení náhrad, které 
budou hrazeny pouze z tohoto fondu. V současné době jsou náhrady podle zákona 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému hrazeny z rozpočtu Odboru kancelář hejtmana.

Původní znění Zásad včetně vyznačených změn je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 26. 11. 
2018

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 26. 11. 
2018


