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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Hlavní úkoly Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., pro rok 2019 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Stanovení konkrétních úkolů Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. dle 
Koncepce rozvoje na roky 2015 až 2019 na příslušný kalendářní rok.

Nárok na rozpočet:
Institucionální podpora veřejné výzkumné instituci na rok 2019 ve výši 5,92 mil. Kč bude hrazena z rozpočtu 
odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje na rok 2019. 

Projednáno:

Komise Rada pro vědu, výzkum a inovace

Dne: 4. 10. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 05/10/2018

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 1.pdf

Hlavní úkoly veřejné výzkumné 
instituce Ústeckého kraje Ústav 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v. v. i. pro rok 
2019, financované z institucionální 
podpory výzkumu a vývoje 
Ústeckého kraje

U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.pdf

Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace č. j. 1/KP/2015 
ze dne 5. 1. 2015

U

18.1-3 Název: bod 18.1 priloha 3 black.pdf Zápis z jednání Rady instituce ÚAPP 
SZČ, v.v.i., konané dne 7. 6. 2018 U



18.1-4 Název: bod 18.1 priloha 4 black.pdf Zápis z jednání Dozorčí rady ÚAPP 
SZČ, v.v.i. konaného dne 25. 5. 2018 U

18.1-5 Název: bod 18.1 priloha 5 black.pdf
Zápis ze zasedání PER ROLLAM 
Dozorčí rady ÚAPP SZČ, v.v.i. 
konaného ve dnech 28.- 31. 5. 2018

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v i., pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu A) tohoto 
usnesení.
Termín: 31.12.2019

Důvodová zpráva:
Rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č. j. 
1/KP/2015 ze dne 5. 1. 2015 (dále též jen ,,rozhodnutí“), na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
ze dne 25. 6. 2014, č. 192/17Z/2014, byla veřejné výzkumné instituci Ústav archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i., stanovena následující výše institucionální podpory, která jí bude poskytována 
na dlouhodobý koncepční rozvoj v letech 2015 až 2019. Podpora je poskytována jednorázově vždy na 
příslušný kalendářní rok za předpokladu, že jsou splněny závazky příjemce, vyplývající z výše uvedeného 
rozhodnutí, a že jsou do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zařazeny 
veškeré údaje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády č. 397/2009 Sb.

_______________________________Celkové uznané náklady v Kč ___________z toho institucionální 
podpora v Kč:
2015 __________________________________5 900 000 _______________________________5 470 000
2016 __________________________________5 900 000 _______________________________5 580 000
2017 __________________________________6 100 000 _______________________________5 690 000
2018 __________________________________6 200 000 _______________________________5 800 000
2019 __________________________________6 320 000 _______________________________5 920 000
Celkem 2015-2019: _____________________30 420 000 ______________________________28 460 000

Vzhledem k tomu, že v příloze č. 1 rozhodnutí, Koncepce rozvoje Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v. v. i., obsahující též uznané náklady výzkumu pro léta 2015-2019, jsou stanoveny 
konkrétní úkoly financované z institucionální podpory pro celé období 2015 - 2019 pouze rámcově, je 
nezbytné vždy v souladu s příslušným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje upřesnit, a v orgánech kraje 
schválit konkrétní úkoly financované z institucionální podpory výzkumu a vývoje Ústeckého kraje pro 
příslušný kalendářní rok. Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2019 (příloha č. 1 tohoto materiálu) 
jsou v souladu s úkoly stanovenými v rozhodnutí. Odbor kultury a památkové péče nyní předkládá ke 
schválení orgánům kraje materiál Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., pro rok 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 19. 11. 
2018

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 19.11.2018

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 19. 11. 2018


