
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: 15.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Změna závazného ukazatele u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 
2018

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace o schválení změn

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

15.2-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
u příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace o zvýšení 
závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2018 o 15 157 tis. Kč na celkový objem 19 567 tis. 
Kč v souvislosti se zahájením výkonu dopravní obslužnosti neplánovaně od 15. 9. 2018 v oblasti Ústecko 
a Děčínsko, a tím souvisejícím nárůstem zaměstnanců, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za 
podmínky vyrovnaného hospodaření.



Důvodová zpráva:
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 byl příspěvkové organizaci Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále DSÚK, p. o.) schválen závazný ukazatel objem 
prostředků na platy pro rok 2018 v celkové výši 4 410 tis. Kč.
V souvislosti s neplánovaným zahájením výkonu činnosti od 15. 9. 2018 v oblastech Ústecko a Děčínsko na 
základě uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách mezi Ústeckým krajem a DSÚK, p. o. 
došlo k nezbytnému navýšení počtu zaměstnanců, především řidičů. Zaměstnanci byli převzati včetně 
pracovních smluv, platových podmínek a s tím souvisejících motivačních programů a benefitů dle platné 
kolektivní smlouvy od původního dopravce. Tím došlo k navýšení vyplácených prostředků na platy a je nutné 
reagovat změnou - zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy o 15 157 tis. Kč na celkový 
objem 19 567 tis. Kč, kdy potřebné navýšení závazného ukazatele pokryje DSÚK, p.o. z prostředků v rámci 
uzavřené smlouvy o veřejných službách schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
020/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 26. 11. 
2018

2 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 26. 11. 
2018

3 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 
27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 26. 11. 2018


