
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 54. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 10.12.2018 
od 8:09 hodin do 8:35 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/54R/2018
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 54. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Radka Beleje
Ing. Radka Štejnara

Usnesení č. 002/54R/2018
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 54. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/54R/2018
4.1 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML2653/SOPD/OKH - 
změna termínu realizace projektu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 17/SML2653/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcí 
Prackovice nad Labem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v 
příloze č. 2 tohoto materiálu.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje předložit usnesení dle bodu A/ do jednání 
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Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 10. 12. 2018

Usnesení č. 004/54R/2018
8.1 Změny ve struktuře a výkonu funkcí

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. vzdání se funkce náměstka hejtmana pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány, pana 
Jaroslava Foldyny ke dni 31. 12. 2018 s tím, že výkon funkce neuvolněného náměstka 
hejtmana a zároveň člena rady zaniká k 31. 12. 2018.
2. vzdání se funkce předsedy výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Mgr. 
Ing. Miroslavem Andrtem ke dni 31.12.2018 s tím, že výkon funkce uvolněného předsedy 
výboru zaniká k 31.12.2018.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. vzít na vědomí vzdání se funkce náměstka hejtmana pro komunikaci s vládou ČR a státními 
orgány, pana Jaroslava Foldyny ke dni 31. 12. 2018 s tím, že výkon funkce neuvolněného 
náměstka hejtmana a zároveň člena rady zaniká k 31.12.2018.

2. rozhodnout v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho 
výborů o společné volbě dle návrhu bodu 5. a 7., a to v návaznosti na návrh předkladatele o 
společném hlasování u návrhů dle bodu 3., 4. a 6.

3. změnit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/1Z/2016 s účinností ode dne 1. 1. 2019 
tak, že bod 2. (cit.: 2. „náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a 
státními orgány“) se vypouští a stávající bod 3. se v důsledku toho stává bodem 2.

4. změnit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/1Z/2016 ve znění č. 4/2Z/2016 s 
účinností ode dne 1.1.2019 tak, že celkový počet uvolněných členů Rady Ústeckého kraje se 
stanoví na 9, a to hejtman, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, 4 náměstci hejtmana 
Ústeckého kraje a 3 členové rady.

5. zvolit v souladu s § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 1.1.2019 PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D. 
MBA, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje a schválit dle § 35 odst. 2 písm. o) a § 34 odst. 2 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ode dne 
1.1.2019 jeho uvolnění pro výkon funkce náměstka hejtmana Ústeckého kraje, včetně plnění 
úkolů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Výkon funkce uvolněného člena 
rady dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/1Z/2016 a 21/1Z/2016 končí ke dni 
31.12.2018.

6. změnit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/1Z/2016, bod B) s účinností ode dne 
1.1.2019 tak, že poslední odrážka (cit.: - předseda Výboru pro životní prostředí, zemědělství a 
rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje s účinností ode dne 21.11.2016) se vypouští.

7. zvolit v souladu s § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 1.1.2019 Mgr. Ing. Miroslava Andrta, 
členem Rady Ústeckého kraje a schválit dle § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ode dne 1.1.2019 jeho uvolnění pro 
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výkon této funkce. Uvolnění pro výkon funkce předsedy Výboru pro životní prostředí, 
zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje dle usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 25/1Z/2016 písm. B) končí ke dni 31.12.2018.

8. zvolit v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2019 pana Jaroslava Foldynu, předsedou 
Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle bodu B) tohoto usnesení, k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 10.12.2018

Usnesení č. 005/54R/2018
9.1 Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/50R/2018 ze dne 03.10.2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/50R/2018 ze dne 3. 10. 2018 tak, že přílohy č. 4 a 5 
usnesení č. 027/50R/2018 ze dne 3. 10. 2018 nahrazuje novými přílohami č. 3 a 4 tohoto 
usnesení

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. změnit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 tak, 
že přílohy č. 4 a 5 usnesení č. 024/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 nahrazuje novými přílohami 
č. 3 a 4 tohoto usnesení
2. Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu
3. uložit PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu s poskytovateli uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2019

C) ukládá

1. PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu s poskytovateli uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2019

2. PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle bodu B) tohoto usnesení na Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 10.12.2018

Usnesení č. 006/54R/2018
19.1 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi a přenos kompetencí

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje

text Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

1. Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit dodržování 
upravených Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi dle bodu A) tohoto usnesení Krajským úřadem a všemi 
příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem.
Termín: 1. 1. 2019

2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, vyhotovit a podepsat svěření dle bodu 
D) tohoto usnesení.
Termín: 31.12. 2018

C) rozhoduje

o aplikaci dosavadních usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/122R/2016 až 63/122R/2016 ze 
dne 12. 10. 2016, o přenosu kompetencí ve věci nákupu věcí, služeb a stavebních prací na 
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem (nákup věcí, služeb a stavebních prací) 
zahájené přede dnem 31. 12. 2018 a do tohoto dne neskončené s tím, že na zadávání 
veřejných zakázek zahájené po tomto datu tato usnesení nelze použít.

D) svěřuje

1. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucím odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje rozhodování o nákupu věcí, 
služeb a stavebních prací ve věcech spadajících do jejich působnosti, do částky, která 
nepřevyšuje 250.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního jednání, za 
podmínek existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce odboru, dodržení 
schváleného rozpočtu kraje a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a stavebních prací, o nichž je 
rozhodování vyhrazeno Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s účinností od 1. 1. 2019.

2. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucím odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje, vyjma vedoucího odboru 
kancelář hejtmana, vedoucího odboru legislativně-právního, vedoucího odboru informatiky a 
organizačních věcí a vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny 
úkoly v příslušných oblastech, rozhodování o nákupu věcí a služeb ve věcech spadajících do 
jejich působnosti, od částky vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 
2.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních prací ve 
věcech spadajících do jejich působnosti, od částky vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do 
částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního 
jednání, za podmínek existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce 
odboru, dodržení schváleného rozpočtu kraje a dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a 
stavebních prací, o nichž je rozhodování vyhrazeno Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje, s účinností od 1. 1. 2019.

3. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, vedoucímu odboru legislativně-právního a 
vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, po 
předchozím souhlasu hejtmana, rozhodování o nákupu věcí a služeb ve věcech spadajících do 
jejich působnosti, od částky vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 
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2.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních prací ve 
věcech spadajících do jejich působnosti, od částky vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do 
částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního 
jednání, za podmínek existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce 
odboru, dodržení schváleného rozpočtu kraje a dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a 
stavebních prací, o nichž je rozhodování vyhrazeno Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje, s účinností od 1. 1. 2019.

4. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucímu odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po 
předchozím souhlasu hejtmana, rozhodování o nákupu věcí a služeb ve věcech spadajících do 
jeho působnosti, od částky vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 
2.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, vyjma rozhodování o nákupu věcí a služeb 
týkajících se pořízení osobních a dodávkových automobilů, jejich oprav a údržby od částky 
vyšší než 1.000.000,--Kč bez DPH za jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních 
prací ve věcech spadajících do jeho působnosti, od částky vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH 
do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, včetně právního 
jednání, za podmínek existence finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce 
odboru, dodržení schváleného rozpočtu kraje a dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou nákupů věcí, služeb a 
stavebních prací, o nichž je rozhodování vyhrazeno Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje, s účinností od 1. 1. 2019.

5. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (vyjma 
případů spadajících do působnosti odboru kancelář hejtmana, odboru kancelář ředitele, 
odboru legislativně-právního a odboru informatiky a organizačních věcí, kdy bude třeba 
předchozí souhlas uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast financí), 
rozhodování o nákupu věcí a služeb do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH, 
za jednotlivý případ, a rozhodování o nákupu stavebních prací do částky, která nepřevyšuje 
6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, pokud je příslušná veřejná zakázka zadávána 
jiným postupem, než stanoví platná „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým 
krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi“ pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu vedoucími odborů, za podmínek dodržení schváleného rozpočtu kraje a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s 
výjimkou nákupů věcí, služeb a stavebních prací, o nichž je rozhodování vyhrazeno Radě 
nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje, s účinností od 1. 1. 2019.

6. dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, (dále též „ZZVZ“), rozhodování o zrušení předchozího vyloučení 
účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, rozhodování o vyloučení účastníků 
zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení, včetně 
zaslání výzvy pro nevyloučené účastníky zadávacího řízení k podání nabídek podle § 58 odst. 
3 ZZVZ, rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
kteří neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, 
rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost 
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o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost 
o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k doručení předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 ZZVZ, s 
účinností od 1. 1. 2019.

E) potvrzuje

platnost přenosu kompetencí spočívajícího v rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních 
prací dle usnesení rady kraje č. 006/54R/2018 (část usnesení D1 až D4) i pro zástupce 
vedoucích odborů ustanovených v souladu s organizačním řádem krajského úřadu, kteří 
zastupují vedoucí odboru v době jejich nepřítomnosti, která je definována taktéž 
organizačním řádem krajského úřadu, a pro zaměstnance, kteří jsou pověřeni ředitelem 
krajského úřadu dočasně vedením odboru do doby jmenování nového vedoucího odboru 
tehdy, je-li funkce vedoucího odboru neobsazena, včetně určených zástupců ředitelem 
pověřených osob.

Usnesení č. 007/54R/2018
22.1 Stanovení kritérií pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje podle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, 
předložit na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10.12.2018

Usnesení č. 008/54R/2018
22.2 Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého 
kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje 
předložit na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10.12.2018

Seznam příloh:

6



bod 4.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 003/54R/201
8

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
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Pravidla pro poskytnutí 
mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje
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Návrh mimořádných odměn 
členům Zastupitelstva Ústeckého 
kraje
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  17/SML2653/01/SOPD/OKH  
Číslo příjemce:  
  
 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2017, uzavřený mezi 
níže uvedenými smluvními stranami: 

 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený:     Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:     Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana  
E-mail/telefon:     trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 
  číslo účtu: 882733379/0800 
 
    
Příjemce   
Obec Prackovice nad Labem   
Sídlo: Prackovice nad Labem 54, 411 33 
Zastoupený: Mgr. Andreou Svobodovou Křešovou, starostkou 
E-mail/telefon: ou.prackovice@mybox.cz, 416539091 
IČ:  00264229 
    
Bank. spojení: Komerční banka a.s.  
 číslo účtu: 10420471/0100 
  
 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
 
Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 17/SML2653/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se 
dohodly na následující změně smlouvy takto: 
 
 
 

bod 4.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 003/54R/2018



 

strana 2 / 2 

 
 

II.  
Změna smlouvy  

 
Článek I. Předmět smlouvy, účel a výše dotace, odst. 1. nově zní takto: 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/6Z/2017 
ze dne 26.6.2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 
33.929.224,- Kč (slovy: třicettřimilionydevětsetdvacetdevěttisícdvěstědvacetčtyři 
korun českých), která bude převedena  bezhotovostně na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce použije nejpozději do 31. 3. 2019. 

 
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob            
    poskytnutí dotace, odst. 3. a 4.  nově zní takto: 
 

  3.  Termínem ukončení realizace projektu je 31. 3. 2019. Pro příjemce je tento termín       
        stanoven jako závazný ukazatel. 

  4.  Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu  
       uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době  
       od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019 (účinnost uznatelných nákladů).     

 
  
 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední 
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření 
tohoto dodatku, což se týká i případných dalších dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 
3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 vyhotoveních.  

4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem  Ústeckého kraje dne 
……………. usnesením ……………………….. 

 

 

V Ústí nad Labem  dne ………………..              V Prackovicích n. Labem  dne ………….. 

 

 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

  Ústecký kraj  Prackovice nad Labem 
 Oldřich Bubeníček, hejtman                      Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka  
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Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a postup jejich zpracování 

 
Čl. 1 

Kritéria pro poskytnutí odměny 
 
1. Kritéria pro poskytnutí odměny: 

1.1  Aktivní činnost ve výboru/komisi, účast na zasedáních výboru/komise  
 Činnost zastupitele o víkendu a účast na dalších jednáních, např. jednání spolků, 

zájmových sdružení, odborů, organizací zřizovaných krajem (váha 50%) 
1.2  Osobní podpora akcí financovaných z krajských programů  
 Aktivní činnost při získávání finančních prostředků ze státních a evropských fondů, 

účast na komisích veřejných zakázek kraje a jeho organizací, včetně spolupráce na 
přípravě projektů kraje (váha 50%) 

 
Čl. 2 

Postup a náležitosti zpracování podkladů 
 
1. Postup a náležitosti zpracování návrhu: 

1.1  Zastupitel předloží odboru kancelář hejtmana vyplněný Podklad pro přiznání 
mimořádné odměny zastupiteli Ústeckého kraje za splnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů kraje dle Přílohy č. 1 těchto pravidel, a to v jednom 
vyhotovení s vlastnoručním podpisem. Termín bude určen odborem kancelář 
hejtmana. 

1.2  Odbor kancelář hejtmana provede sumarizaci Podkladů pro přiznání mimořádné 
odměny a předá je s návrhem hodnocení a výše odměn v co nejbližším možném 
termínu k posouzení a schválení hejtmanovi. 

1.3  Finální schválení takto připravených podkladů provede hejtman. Při splnění každého 
ze dvou bodů, s váhou 50%, může být přiznána odměna v plné výši. Výše 
mimořádné odměny za rok může činit maximálně 100% měsíční odměny náležející 
zastupiteli za výkon jím zastávané funkce. 

1.4  Odbor kancelář hejtmana pak předloží Radě Ústeckého kraje návrh na poskytnutí 
mimořádné odměny jednotlivým zastupitelům, včetně zdůvodnění, a Rada 
Ústeckého kraje doporučí ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.  
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Podklad pro přiznání mimořádné odměny zastupiteli 
Ústeckého kraje za splnění mimořádných nebo zvláště 

významných úkolů kraje

Příjmení a jméno: ANDĚL Jiří
Funkce: neuvolněný člen Rady ÚK
Období, za které je odměna přiznávána: 1.1.2018 - 26.11.2018

Jednotlivá kritéria, prosím, podrobně popište

1. Aktivní činnost ve výboru/komisi, účast na zasedáních výboru/komise a činnost zastupitele o 
víkendu a účast na dalších jednáních, např. jednání spolků, zájmových sdružení, odborů, organizací 
zřizovaných krajem

2. Osobní podpora akcí financovaných z krajských programů a aktivní činnost při získávání finančních 
prostředků ze státních a evropských fondů, účast na komisích veřejných zakázek kraje a jeho 
organizací, včetně spolupráce na přípravě projektů kraje

V Ústí nad Labem dne 26.11.2018

Podpis zastupitele:

.........................................................................................................................................................................

(zde již nevyplňujte)

Splněno v % ........................................

Návrh výše odměny ......................................... Kč

Ke schválení doporučuje hejtman ÚK ............................................



Podklad pro přiznání mimořádné 

Jméno Funkce Odměna Procento 1 (max.50%) Částka 1 Procento 2 (max. 50%) Částka 2 Přiznaná odměna Zdůvodnění 1
člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Účast na jednáních finanční komise Rady ÚK (22.1., 19.2., 19.3., 14.4., 7.5., 22.5., 17.7., 3.9.,

16.10., 14.11.)

Účast na jednání Zastupitelstva ÚK (29.1., 26.2., 23.4., 25.6., 10.9., 22.10., 10.12.)

Setkání starostů ÚK (22.2. ÚL), Ples ÚK (10.3. DC), Jednání Vlády ČR v ÚK (DC), Spuštění

lodi na Labe (loděnice Dc 28.3.), 120.výročí zpřístupnění soutěsek ve Hřensku (30.3.), účast na

jednání přeshraniční prac. skupiny pro regionální rozvoj Euroregionu Elbe/Labe (Dc 13.4.),

Návštěva Ministra dopravy Dana Ťoka v Děčíně (14.5.), Terezínská tryzna (20.5.),

Podnikatelské fórum ÚK (ÚL 4.6.), Mezinárodní hudební festival (Zahajovací koncert Dc 14.6.,

zahájení, průběh a vyhodnocení mezinárodní soutěže juniorských big bandů Dc15.6., koncert

ve Hřensku 16.6., koncert Č.Kamenice 17.6.,koncert a průvod Pirna 17.6.), Zahájení výstavy

Libverda 2018 (14.9. včetně konference k chovu skotu), účast na slavnostním večeru ke 100.

výročí republiky na konzulátě Dresden (29/10), seminář na podporu zaostalých regionů

Re:Start v Mostě (9.11.), Adventní koncert ÚK a setkání Děčín - kostel Sv.Kříže a zámek

(1.12.).

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova – předseda

Komise pro SMART Region Ústecký kraj – předseda

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje – člen Představenstva

Terezín-město změny – člen správní rady 

Výbor Regionální rady ROP Severozápad – člen

Hodnotitelská komise k posouzení výrobků přihlášených do soutěže o značku Regionální

potravina Ústeckého kraje – člen

Výběrová komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu pro rozvoj eko-agro

oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – člen

Výběrová komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu podpory rozvoje

zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – člen

Pracovní skupina ke Společné zemědělské politice MZe (nominace za Asociaci krajů) – člen

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka – člen Předsednictva

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje – člen Předsednictva 

leden 2018

účast na jednání Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

jednání se zástupci Okresní agrární komory Most – příprava soutěží regionálních potravin

jednání na MPSV ohledně podmínek a financování mikrojeslí a dětských skupin

únor 2018

účast na veřejném projednání EIA k záměru výstavby ZEVO v lokalitě elektrárny Mělník

účast na konferenci VODA a financování vodohospodářské infrastruktury

účast na výroční členské schůzi MAS Podřipsko

březen 2018

účast na sněmu SESO – prezentace činnosti Výboru pro ŽPZRV

jednání se zástupci SVS a.s. – problematika aktualizace PRVKÚK a financování výstavby VHI

účast na Jarní škole Zdravých měst, obcí a regionů v Dačicích

účast na Chemickém fóru Ústeckého kraje

účast na jednání Valné hromady Spolku pro obnovu venkova ÚK

duben 2018

účast na vyhlášení ceny za dobrovolnictví v Ústeckém kraji – Křesadlo 

jednání na Státní zemědělské a potravinářské inspekci v ÚL – příprava soutěží regionálních

potravin

účast na workshopu k využívání vodíku
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Podklad pro přiznání mimořádné 

neuvolněný člen Rady ÚK 27 156 Kč 50% 13 578 Kč 50% 13 578 Kč 27 156 Kč místopředseda komise sociální a zdravotní

místopředseda výboru pro národnostní menšiny

člen komise majetkové

člen rady pro rozvoj lidských zdrojů

leden 2018

jednání s NNO o možném financování projektu IROP v Mostě a projednání možné spoluúčasti

ÚK na financování projektu pro sociální služby

jednání s vedením města Duchcov – řešení sociálních služeb v rámci SVL (Mgr. Šimbera)

únor 2018

návštěva NNO (Dům Romské kultury o.p.s. – jednání ke vzdělávacímu projektu p.o. ÚK

společně s náměstkem hejtmana ÚK PhDr. Klikou )

jednání s NNO RAMAT – zajištění vzdělávání osob ze SVL v Mostě - získání podpory od ÚK k

nákupu nemovitosti pro NNO

březen 2018

jednání se zástupci židovské obce v Teplicích – příprava publikace Židovské památky v ÚK

účast - konference Sociální služby a sociální práce – Ústí nad Labem 

návštěva akce v Praze REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak ( akce společně s

náměstkem ÚK PhDr. Klikou) – možné financování ze strany ÚK

návštěva sportovní akce podporované z ÚK – Kick box Lovosice (Schejbal Gym) – sportovní

hala Lovosice

duben 2018

účast na Konferenci Ústeckého kraje pro osoby zdravotně postižené a seniory

účast na jednání s ministryní MPSV J. Němcové na KÚÚK a s náměstkem ÚK PhDr. Klikou –

finance na sociální služby v roce 2019

květen 2018

jednání v Litvínově se zástupci firmy Severní energetická a.s. – možná podpora projektů v

regionu v oblasti sportu a sociální oblasti 

návštěva Domova sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – kulturní akce a prohlídka zařízení 

červen 2018

účast na akci podporované ÚK – Veteráni Litvínov – setkání historických vozidelpředseda komise 21 498 Kč 50% 10 749 Kč 50% 10 749 Kč 21 498 Kč Předseda Komise sportu, člen výboru ŽPZ, člen komise RR

hejtman 113 147 Kč 50% 56 574 Kč 50% 56 574 Kč 113 147 Kč Aktivní organizace a účast na jednáních na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské,

republikové i mezistátní, zahrnujících široké spektrum oborů – cestovního ruchu, dopravy,

zdravotnictví, sportu, kultury, složek IZS, školství, zemědělství, sociální oblasti... Účast na

zasedáních Rady Asociace krajů ČR a Komise pro sociální věci AKČR. Jednání se zástupci

samosprávných sdružení, např. Svazu místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR,

Severočeského sdružení obcí, Spolku pro obnovu venkova, Krajskou hospodářskou komorou,

Krajskou agrární komorou, apod. Jednání s představiteli cizích států (s velvyslanci, státníky,

delegacemi, zástupci soukromého sektoru).

člen zastupitelstva ÚK 21 498 Kč 50% 10 749 Kč 50% 10 749 Kč 21 498 Kč Téměř pravidelná účast na jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství . Na Komisy pro

regionální rozvoj ÚK . Pravidelná účast na zasedání Komise pro zemědělství a venkov RÚK.

Účast na zahájení zahrady Čech v září . Účast na Mezinárodním agrosalonu ZEMĚ

ŽIVITELKA v srpnu. Účast na setkání zemědělců Ústeckého kraje s ministrem zemědělství v

září v Mostě  . Účast na setkání se Saskými kolegy zemědělci v září na výstavě Zahrady Čech.
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Podklad pro přiznání mimořádné 

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč Především převzetí náročné a odpovědné funkce předsedy výboru Úřadu RR ROP SZ, kdy v

této nelehké době , tuto funkci nikdo nechce vykonávat vzhledem k její náročnosti an zejména

odpovědnosti. Dále účast na jednáních Správní rady Destinační agentury Dolní poohří.

Pravidelné svolávání a řízení piradního orgánu HUK pro seniory a zdravotně postižené. Účast

na vyhlášení soutěže Seniorart a její vyhodnocení. Za velice významné považuji v r. 2018

přípravu, koordinaci, řízení a účast na úspěšném projektumezi Střední zdravotní školou Ústí

nad Labem a Střední zdravotní školou Vršac ( AO Vojvovina - Srbsko) podpořeném Českou

rozvojovou agenturou , který spočívá v přípravě srbských stutentů zdravotní školy, kteří po

maturitě nastoupí na Vyšší zdravotní školu v Ústí n/L ke kombinovanému studiu a současně

uzavře pracovní smlouvu s KZ a.s., čímž do budoucna bude docházet ke zmenšování

personální nouze ve zdravotnictví našeho kraje.

Pravidelnou účast včetně přípravy a řízení výboru pro zdravotnictví, včetně souvisejících jenání

považuji za svoji pravidelnou náplň práce a to včetně účasti na významných událostech ÚK (

rodinné stříbro apod.) .

uvolněný člen Rady ÚK 90 518 Kč 50% 45 259 Kč 50% 45 259 Kč 90 518 Kč Pravidelná účast na jednání majetkové komise a dozorčí rady RE:START. Jednání s DA

Krušné hory a DA Dolní Poohří. V rámci rozvoje statku Jezerka jednání s KAK ÚK.

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč Kromě 100% účasti na jednáních výboru pro kulturu a památkovou péči ÚK se aktivně zapojuji

do diskuse v rámci ostatních krajů o systému přidělování dotací v oblasti kultury a pam. péče.

Na základě pověření Zastupitelstvem ÚK pokračuji v konzultacích s MPO a MŽP ve věci rušení

chráněných ložiskových území v našem kraji.

Z pověření občanů ÚK jednám s MŽP o úpravě podmínek pro přidělení kotlíkových dotací.

Z pověření občanů okresů Teplice a Ústí nad Labem jednám s ministerstvem zemědělství a

Českou technickou inspekcí ovzduší o příčinách a odstranění zápachu z používání odpadu (

digestátu)

z provozu bioplynových stanic.

Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou řeším technické i finanční problémy objektů " Sokola".

Často se jedná o kulturní památky.

člen zastupitelstva ÚK 13 578 Kč 50% 6 789 Kč 50% 6 789 Kč 13 578 Kč 1) Finanční výbor ZÚK: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Prostudování

příslušných materiálů.

Aktivní přístup a spolupráce na kontrolní činnosti.

2) Majetková komise RÚK: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Seznámení a

prostudování materiálů

připravených majetkovým odborem a odborem dopravy a silničního hospodářství.

3) Dozorčí rada Severočeské divadlo: Plná docházka. Aktivní průběžná kontrolní činnost.

4) Zastupitel ÚK: Plná docházka. Prostudování dostupných materiálů a konzultace jednotlivých

bodů na klubu.

Page 3



Podklad pro přiznání mimořádné 

náměstek hejtmana 39 715 Kč 50% 19 858 Kč 50% 19 858 Kč 39 715 Kč Předseda Komise pro dopravu ÚK

Člen Komise pro zahraniční vztahy ÚK

12.1.2018 jednání se zástupci „Terezín město změny“

27.1.2018 účast na konferenci Terezínská půda

5.3.2018 účast na otevření nových prostor Visit Teplice

11.-15.3.2018 účast na veletrhu v Moskvě

26.3.2018 jednání o možné spolupráci s nadací a galerií Benedikta Rejta, o vystavení obrazů

Emila Filly na zámku v Peruci

30.4.2018 jednání na OÚ Lobendava ohledně zřízení malotřídy

17.5.2018 jednání se starostou Benešova nad Ploučnicí na téma financování rekonstrukce

mostu

16.7.2018 jednání se starostkou Střekova E. Outlou

14.8.2018 jednání se starostkou Lobendavy a Ing. Suchomelem

14.8.2018 jednání se starostou Dolních Habartic

3.9.2018 jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o poskytování zdravotní péče

(záchranná služba) ve Šluknovském výběžku ve spolupráci se Saskem, ministr přislíbil

projednat tuto variantu s VZP 

4.9.2018 jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou k tématu exekucí a

oddlužení

11.9.2018 jednání s ředitelem krajských lesů o koordinaci boje s kůrovcem na území NP s

německou stranou

13.9.2018 jednání s poslankyní Kateřinou Valachovou k tématu exekucí a boje s chudobou

22.9.2018 účast na soutěži "Danceshock" v Ústí nad Labem

31.10.2018 jednání o rozvoji a komplexním plánu turistického ruchu na Litoměřicku s možností

využití Mariny v Píšťanech

11.11.2018 účast na akci „Den válečných veteránů“

12.11.2018 schůzka s ředitelkou taneční skupiny S. Netíkovou ohledně konání MS v moderním

tanci „Danceshock“ v Ústeckém kraji

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Aktivní činnost v komisi sportu a mládeže, účast na zasedáních komise a činnost zastupitele o

víkendu a účast na dalších jednáních, např. Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Turistické

destinace Lužické hory.

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč Aktivní činnost jako předseda výboru bez jediné absence, účast v pracovní skupině

protidrogové politiky ÚK, účast na jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro bezpečnost,

účast na Bezpečnostních radách ÚK jako stálý host, opakované návštěvy příspěvkových

organizací ÚK, účast na konferencích, účast na akcích ÚK v reakci na pozvání nebo žádosti o

zastoupení politických kolegů, účast na benefičních dobročinných a sportovních akcích.

člen výboru 13 578 Kč 50% 6 789 Kč 50% 6 789 Kč 13 578 Kč členství a účast na jednáních Výboru pro kulturu a památkovou péči

členství a účast na jednáních Komise pro Smart Region Ústecký kraj
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Podklad pro přiznání mimořádné 

předseda komise 21 498 Kč 50% 10 749 Kč 50% 10 749 Kč 21 498 Kč 1. Výkon funkce předsedy legislativně právní komise. 100 % účast na jednání této komise.

Podávání návrhů do Zastupitelstva na přísedící krajského soudu. Aktivní účast na přípravě

předpisu pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ÚK.

2. Člen finančního výbor, zde 100% účast na jednání výboru. V rámci kontrolní činnosti tohoto

výboru jako vedoucí kontrolní skupiny provedení dvou kontrol. Kontroly prováněny v Krajské

zdravotní, a.s.. a na krajském úřadě v době mimo jednání komisí nebo výborů.

3. Člen Správní rady Agentury Dolního Poohří za Ústecký kraj, zde 100 % účast. řešeny

personální otázky (výměna na funkci ředitele agentury) a koncepce dalšího fungování agentury.

Tato činnost vykonávána bez nároku na odměnu.

4. Člen rady Severočeského sdružení obcí, na jejíž činnost kde Ústecký kraj rozhodujícím

způsobem přispívá. Účast 100 %. Výkon bez nároku na jakoukoliv odměnu.

5. Člen dozorčí rady MAS Vladař a předseda rozhodovací komise pro hodnocení podávaných

žádostí na dotace IROP a Program rozvoje venkova v rámci MAS Vladař. Ručení celým

majetkem, bez nároku na jakoukoliv odměnu.

6. Za ÚK jmenován do školské rady Gymnázia a SOŠ Podbořany, příspěvkové organizace. Zde

řešeny koncepce rozvoje školství na Podbořansku. Funkce bez nároku na odměnu.

7. Člen komise pro regionální rozvoj,.

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Aktivní činnost v kulturním výboru, účast na zasedáních výboru a činnost zastupitele o víkendu

a účast na dalších jednáních, např. Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Dobrovolného svazku obcí

Tolštejnsko, Turistické destinace Lužické hory, člen školské rady za ÚK VOŠ a SŚ Varnsdorf,

zájmových sdružení např. HSRD.

člen ZÚK, člen Kontrolního

výboru ZÚK, předseda

Komise RÚK pro

zahraniční vztahy, člen

komise RÚK pro rozvoj

cestovního ruchu

21 498 Kč 50% 10 749 Kč 50% 10 749 Kč 21 498 Kč Schůzová činnost ( Komise pro zahraniční vztahy )

V letošním roce, se uskutečnily čtyři schůze ( devět členů ) komise ( z toho předseda RSDr.

Jaroslav Horák, členové Mgr. Kováčová, Foldyna, Vodička jsou zastupiteli ÚK ).

7.	19.února 2018 ÚK

8.	16.dubna 2018 ÚK

31.května 2018 Společné jednání Euroregionu Labe/Elbe a Euroregionu

Krušnohoří/Erzgebirge v Ústí nad Labem

9.	17 září 2018 ÚK

10. 26.11.2018 výjezdní zasedání Střední škola zahradnická a zemědělská škola Antonína

Emanuela Komerse Děčín - Libverda

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Člen Legislativně právní komise ÚK, člen řídícího výboru ITI, člen školské rady Gymnázia

Chomutov; účast na akcích pořádaných ÚK

předseda komise 14 709 Kč 50% 7 355 Kč 50% 7 355 Kč 14 709 Kč Předsedkyně komise pro regionální rozvoj - účast na zasedáních, výjezdní zasedání - např.

Most, Krupka, Ledvice 

Účast - Hospodářská rada ÚK

Člen sportovní komise - účast na zasedáních,  výjezdní zasedání - Kryry

Návštěva Kojeneckého ústavu - Most

Terezín - pokládání věnců za Ústecký kraj

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 0% 0 Kč 3 395 Kč Komise pro národnostní menšiny- člen.

člen komise 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Pravidelná účast na zasedání komise - Rada pro vědu, výzkum a inovace.

člen komise 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Působím aktivně v komisi pro rozvoj ústeckého kraje. V rámci rozsahu působnosti se tato

komise dotýká svým obsahem všech

oblastí kraje a i oblastí jiných komisí rady kraje. V rámci prosazování zásad udržitelného

rozvoje kraje a akčního plánu kraje se snažím o aktivní naplňování těchto programů jak svou

účastí v komisi tak i účastí na jednáních rozvojových agentur a obcí v našem kraji.
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Podklad pro přiznání mimořádné 

1. náměstek hejtmana 99 569 Kč 50% 49 785 Kč 50% 49 785 Kč 99 569 Kč Destinační Agentura Krušné hory o.p.s. – předseda správní rady 

Asociace Krajů - místopředseda komise sociální

Člen rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (zástupce za AK)

Leden 2018

Jednání s firmou IReSoft – snížení cen za provoz SW Cygnus 2 (-50%) pro všechny

poskytovatele sociálních služeb v ÚK. Dále jsme vyjednávali podmínky pro sedm dalších krajů

v rámci ČR a za asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Vysoké úspory v rámci provozu

sociálních zařízení.

Jednání se zástupkyní vládního zmocněnce ÚK – příprava projektů do Restartu a řešení využití

rekultivovaných území na Mostecku

Jednání s HSR Most – sociálně vyloučené lokality na Mostecku

Účast na zahájení  ODM – v Pardubicích

Únor 2018

Jednání rady vlády protidrogové politiky – úřad vlády Praha

Účast na konferenci Svazu města a obcí – ÚK 

jednání s Krajskou radou odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ÚK

jednání v Praze s ministryní MPSV Jaroslavou Němcovou – SVL, dávky na bydlení a možná

řešení

jednání - Projednání výstupů a doporučení z analýzy vykazování zdravotních výkonů u p.o. v

oblasti sociální (úspora finančních prostředků pro zřizovatele)

Březen 2018 

jednání se starostkou města Šluknov- koordinační schůzka k bezpečnostní problematice v obci

(zvýšený dohled Policie ČR) zajištění zpracování analýzy z UJEP k sociální a bezpečnostní

problematice

jednání ke vzdělávacímu nástroji „REVOLUTION TRAIN“ – Protidrogový vlak – Praha – využití

v ÚK a zajištění finanční podpory

účast na Chemickém Fóru ÚK – vystoupení v panelové diskuzi

Duben 2018

Zajištění návštěvy ministryně MPSV Jaroslavy Němcové v ÚK – řešení financování sociálních člen komise 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Proaktivní přístup v komisi pro rozvoj cestovního ruchu při Radě Ústeckého kraje. 100% účast

na jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu při Radě Ústeckého kraje v roce 2018

(12.3.2018 - Krupka, 28.5.2018 Brloh u Loun, 17.9.2018 Litvínov, 19.11.2018 Děčín). Aktivní

účast na semináři pro včelaře, zemědělce a odborníky v oboru, který 20.2.2018 uspořádal

Spolek Krušnohorských včelařů spolu s Okresní agrární komorou a Ústeckým krajem.

náměstek hejtmana 99 569 Kč 50% 49 785 Kč 50% 49 785 Kč 99 569 Kč Účast na jednání ECRN, člen výkonného výboru ECRN, aktivní účast na jednání Dopravní

komise AKČR, účast na jednání KHK ÚK, účast na jednání Výboru Eroregionu Krušnohoří -

doprava, spolupráce a koordinace zakládání DSÚK p.o.,

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Účast na jednáních Výboru  pro národnostní menšiny ZÚK včetně návštěvy vybraných akcí

Účast na jednání ZÚK

Člen zastupitelského klubu Hnutí ANO2011 bezplatná funkce, aktivní účast na zasedáních a

na přípravě stanovisek klubu

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Působím v komisi rady pro zahraniční věci, snažím se v rámci komise o rozšiřování

mezinárodních kontaktů, a to

hlavně s francouzsky mluvícími zeměmi, snažila jsem se aktivně rozšiřovat spolupráci s

francouzskými městy přes

platformu vzdělávání La ligue d´enseignement v regionu Grand Est v oblasti vzdělávání, v

současnosti se naše

komunikace zasekla kvůli výsledkům komunálních voleb a změně mé pracovní pozice. Snažím

se být aktivní a v

uplynulých dvou letech mám absenci na jednání pouze jednu.
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Podklad pro přiznání mimořádné 

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč Účast na jednání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ÚK (100%)

Účast na  zimní olympiádě dětí a mládeže 28.1. - 1.2. 2018

Účast na jednání CZESHY  (duben, červen)

Účast na konkurzech pro ředitele škol zřizovaných ÚK - předsedkyně konkursní komise

Zastoupení na krajských soutěžích pořádaných školami zřizovanými ÚK - Děčínská kotva (únor

2018), Gastro Labe - Děčínúnor 2018), Nejlepší mladý chemik - Lovosice (únor 2018), Týdny

české kuchyně - Lugsteinhof (březen 2018), O zlatou kuklu společnosti SIAD - Velebudice

(březen 2018), Prodavač 2018 - Krásné Březno), Tancujeme s radostí - Děčín (červen 2018),

Dobrý list komory - Most, Evropská obchodní akademie - celokrajská soutěž Ekonomický tým -

Děčín (září 2018), Sokrates 2018 - Most (4. 11. 2018), Kráčíme dějinami - VOŠ, OA, SPgŠ a

SŠZ Most - akce ke 100: výročí republiky - Most (listopad  2018)

Účast na jednání sportovní komise (duben, květen, červen)

Účast na 1. pracovním jednání konzultantů a metodiků projekt "Zábavou k odbornému

vzdělávání" (květen 2018)

Účast ve školské radě - Gymnázium Litvínov, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola

zdravotnická Ústí nad Labem

Účast při delegaci z provincie Anhui - 28. 8. 2018

Účast na poradě ředitelů a vedoucích SPC - listopad 2018

člen zastupitelstva ÚK 5 657 Kč 50% 2 829 Kč 50% 2 829 Kč 5 657 Kč Osobní podpora mnoha akcí z pozice člena Zastupitelstva Ústeckého kraje a z pozice člena

Senátu Parlamentu České republiky. Aktivní činnost byla realizována převážně v oblasti

činnosti spolků a zájmových sdružení na Teplicku.

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Aktivní účast na finančním výboru včetně předkládání návrhu na úpravu rozpočtu, vedení

kontrolní skupiny apod., aktivní účast na víkendové akci v rámci rodinného stříbra - Císařský

den, aktivní účast na otevření rekonstruovaného zázemí pro učně gastronomického odboru na

Střední škola technická, gastronomická a automobilní zřizované krajem, jednání s ředitelem

stejnojmenné školy o znovu otevření zemědělského oboru, jednání se zástupci školního statku

v Kadani zřizovaného krajem, o jeho podpoře, koncepci rozvoje a finanční pomoci.

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč účast na jednáních ZK (100%) a jednáních výboru životního prostředí, zemědělství a rozvoje

venkova - účast na všech jednáních mimo 2x - omluven z pracovních důvodů

člen komise 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč 100% účast v roce 2018 na Radě pro rozvoj lidských zdrojů, aktivní činnost v komisi, aktivní

účast na vybraných akcích podporovaných ÚK (Letní kemp talentované mládeže 07/18, hrad

Jimlín - příspěvková organizace ÚK, Albin Cup 2018 podporovaný ÚK - 9/18, 70. leté výročí

ekonomického školství krajské školy OA Žatec, účast na Motivačním programu Dobrá škola,

Destinační agentura Dolní Poohří...)

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Účast na jednání zastupitelstva v období za které je odměna přiznávána. 1 x absence

22.10.2018.

uvolněný člen Rady ÚK 90 518 Kč 50% 45 259 Kč 50% 45 259 Kč 90 518 Kč Člen dozorčí rady DA Krušné hory o.p.s., Člen správní rady České Švýcarsko o.p.s., Člen Rady

NP České Švýcarsko, Člen Monitorovacího výboru Programu spolupráce ČR - Svobodný stát

Sasko 2014-2020, Člen Komise pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov Rady AKČR.

Předseda Krajské rady pro konkurenceschopnost ÚK, Člen Komise pro cestovní ruch Rady

AKČR. Leden 2018 - Jednání MAS Cínovecko, Vyhlášení výsledků ankety podnikatel roku

2017, Jednání se zástupci Krajské organizace Národní sítě MAS -informace o akci, Jednání se

zástupkyní vládního zmocněnce ÚK – příprava projektů do Restartu a řešení využití

rekultivovaných území na Mostecku, LEADERFEST 2019, jehož organizací byla pověřena

krajská organizace MAS ÚK. 2/-Jednání s Euroregiony Labe a Krušnohoří, LA Račice – jednání

k žádosti o podporu naší kandidatury na MS ve veslování 2022. 3/2018 - Komise RÚK pro

cestovní ruch. 4/2018 - Labe arena Račice – jednání k žádosti o podporu naší kandidatury na

Mistrovství světa ve veslování 2022, Setkání představitelů Akademie věd ČR – zhodnocení

výsledku programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji, Účast na akci finančně podpořené ÚK

– Vinařské Litoměřice, Moderovaná diskuze Cestovní ruch, krásy a turistické možnosti v ÚK -

cestovní ruch v našem regionu, prezentace zajímavých tur. destinací a souvisejících služeb, či

novinek pro nadcházející letní sezónu, Účast na otevření nové stezky v Kyjově, Aktuální ročník

soutěže FILM FRIENDLY – účast na slavnostním večeru - vítězem se stala Filmová kancelář

Ústeckého kraje. 5/2018 - Diskusní setkání na téma Proměny uhelných regionů v Evropě,

Setkání zemědělců - Přemysl Oráč – účast na akci. 6/2018 - Jednání správní rady ČŠ. 7/2018 -

Návštěva partnerského regionu Ostróda - vyhodnocení realizovaných projektů a plán další

spolupráce (konkrétně příprava výměny pěveckých sborů obou regionů na hudebních

festivalech, výměna zkušeností a podnětů k společným projektům v sociální oblasti a

spolupráce v oblasti kultury). 8/2018 - Účast na akci finančně podpořené ÚK - zahajovací

ceremoniál MS juniorů ve veslování 2018. 9/2018 - Žatecká dočesná – účast, Plenární

zasedání Rady NP - projednávání návrhu nového členění území národního parku do tzv. zón

ochrany přírody, Nová komunikace u města Chomutova – účast na akci, Účast na akci

finančně podpořené ÚK - slavnostní zahájení 42. ročníku Zahrada Čech, Zasedání správní rady

České Švýcarsko, Jednání s ministrem vnitra ČR J. Hamáčkem – stavy policistů v ÚK a

ukončení posilování výkonu služby v Praze a Středočeském kraji, Předávání darů Jednotkám

SDH v Krupce. 10/2018 - Jednání ve věci Technopark Střekov, Údržba cyklostezek v ÚK –

jednání, Předávání Záslužných medailí ÚK a Medailí hejtmana ÚK, Jednání se starostkou

Lindavy – dotace. 11/2018 - Slavnostní zasedání oblasti KČT Ústeckého kraje ke 130. výročí 
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Podklad pro přiznání mimořádné 

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Člen Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, účast 75 %.

6.9.2018 - Účast na exkurzi na území jezera Most s odborným výkladem o prováděné

rekultivaci.

6.9.2018 - Jednání s komisí Euroregionu Krušnohoří (prezentace projektu OdCom -

Objektivizace stížností na zápach v okrese Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji)

6.8.2018 - Setkání se zástupci Inovačního centra Ústeckého kraje - představení aktuální

činnosti ICUK, nastavení spolupráce s krajskými zastupiteli, podněty na činnosti ICUK

Činnost zastupitele o víkendu- zvyšování kvalifikace zastupitele: 

1) Na základě nabídky poslané na krajský email zastupitele absolvování a dokončení studijního

programu se zaměřením na místní samosprávu a získání titulu MBA (hrazeno z vlastních

zdrojů)

2) Účast ve vzdělávacím programu pro volené představitele obcí a měst a získání "Certifikátu -

zastupitel v kurzu - finanční řízení samospráv"

předseda komise 21 498 Kč 50% 10 749 Kč 50% 10 749 Kč 21 498 Kč Komise životního prostředí - předseda

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého

kraje - místopředseda.

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova - člen.

Předseda výběrové komise pro hodnocení projektů Ústeckého kraje - odpady..

Leden 2018

Účast na jednání Spolku pro obnovu venkova ÚK.

Únor 2018

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR

Účast na veřejném projednání EIA k záměru výstavby ZEVO v lokalitě elektrárny Mělník.

Účast na konferenci VODA a financování vodohospodářské infrastruktury

Účast na výroční  členské schůzi MAS Podřipsko.

Březen 2018

Účast na sněmu SESO

Jednání se zástupci SVS  a.s. - problematika aktualizace PRVKÚK a financování výstavby VHI.

Účast na jednání Valné hromady Spolku pro obnovu venkova ÚK.

Duben

Účast na akci podpořené ÚK - Vinařské Litoměřice

Jednání na Státní zemědělské a potravinářské inspekci v ÚL - příprava soutěží regionálních

potravin.

Účast na zahájení tržnice Zahrady čech v Litoměřicích.

Květen 

Účast na setkání zemědelců a mladé zemědělské a lesnické generace u památníku Přemysla

Oráče ve Stadicích.

Zahájení sezony na jezeře Milada

Účast na pietním aktu Terezínské tryzna

Červen

Účast na Dni záchranářů Ústeckého kraje v Litoměřicích

Jednání s vedením SVS a.s. - problematika kapitálové transformace SČVK

Setkáním s vedením ÚSP Snědovice.

Červenec

Jednání se zástupci SESO - monitoring malých vodních tokůpředseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč členství a účast na jednáních výboru Regionální rady ROP  (výkon bez nároku na odměny)

výjezdní jednání předsedů výborů Ústeckého kraje v průběhu roku

účast v komisi  výběrového  řízení  na ředitele střední školy v Mostě

člen výboru 13 578 Kč 50% 6 789 Kč 50% 6 789 Kč 13 578 Kč účast na jednáních Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

účast na jednáních Komise pro rozvoj cestovního ruchu

člen výboru 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč - Účast na jednání výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality - 6x

(25.1.; 22.2.; 19.4.; 21.6.; 6.9.; 18.10.). 

- Účast na jednání DSO SEVER (Šluknovský výběžek) - 5x (19.1.; 23.2.; 13.4.; 18.5.; 11.10.).

- Účast na jednání SPRŠ (Sdružení pro rozvoj Šluknovska) - 2x (9.3.; 9.6.).

- Účast na konferenci SMO ČR dne 15.2. v Ústí n.L.

- Účast na setkání s vládou ČR při jejím výjezdním zasedání 14.5. v Ústí n.L. 

- Účast na oslavách 160. výročí SDH v Rumburku dne 19.5.

- Účast na prohlídce nemocnice ve Varnsdorfu při výjezdním zasedání Rady kraje dne 6.6.

- Účast na zahájení Mistrovství ČR atletů veteránů v Rumburku dne 23.6.

- Účast na zahájení etapy a předávání cen při Tour de Feminni v Rumburku dne 7.7.

- Účast na prohlídce rumburské nemocnice dne 29.8. náměstkem hejtmana RSDr.Rybákem

- Účast na vysazení Stromu svobody v Rumburku dne 28.10.2018 při oslavě 100 let od vzniku

republiky.

- Účast na oslavě Dne válečných veteránů v Rumburku dne 11.11.

- Účast na jednání o rozpočtu zastupitelského klubu ODS s náměstkem hejtmana PhDr.Klikou

dne 29.11.
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Podklad pro přiznání mimořádné 

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč účast na výborech a jeho vedení

účast na akcích pořádaných KÚ v rámci možností

náměstek hejtmana 99 569 Kč 50% 49 785 Kč 50% 49 785 Kč 99 569 Kč aktivita na jednáních RÚK, účast na všech jednáních rady;

zastupování kraje na akcích o sobotách a nedělích v oblasti zdravotnictví, požární ochrany,

sportu, kultury a společenského života, výročích a významných akcí měst a obcí, 

činnost předsedy Správní rady sdružení Terezín město změny, řízení Regionální stálé

konference, zastupování ÚK na valných hromadách ICUK, Severočeského divadla, v Dozorčí

radě RESTARTu; účast na jednáních Představenstva KZ a.s.;

člen komise 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč člen výboru ROP Severozápad - rezignace na funkci 2018

člen výboru pro zdravotnictví 100% docházka

člen SMART komise RK 90% docházka

aktivní účast v orgánech  kraje

uvolněný člen Rady ÚK 90 518 Kč 50% 45 259 Kč 50% 45 259 Kč 90 518 Kč Pravidelně se účastním Rady projektů CHKO ČS LIFE CS, Terezín - město změny, jednání na

Destinační agentuře České středohoří, jsem ve správní radě v Račicích, účastním se jednání

ÚVAP Most - nálezy a zpracování vykopávek,, navštěvuji Muzea a Galerie, účastním se na

Asociaci krajů pro kulturu a památkovou péči, Asociace krajů pro životní prostředí a energetiku,

jsem v občanské společnosti Litoměřice ÚPJO. Podle možností se účastním jednání Komise

pro kulturu a památkovou péči, Komise pro zemědělství, životní prostředí a venkov.

člen výboru 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč 100% účast na zasedání Výboru pro zdravotnictví, aktivní studium materiálů a příprava na

všechna zasedání.

náměstek hejtmana 99 569 Kč 50% 49 785 Kč 50% 49 785 Kč 99 569 Kč Jednání školní komise AKČR v Pardubicích- Zimní Olympiáda, služební cesta- Ruská federace

Volgograd, ministerstvo obrany- Praha, Generální konzulát Ruské federace, služební cesta

Peking- Čína, víkendové služební cesty - Svaz bojovníků za svobodu, školní komise AKČR

Zlín, Ministerstvo vnitra Praha, služební zahraniční cesta Barcelona- cestovní ruch, výjezdní

rada Varnsdorf, Pietní pomníky- činnost k opravě pomníků, člen pracovního výboru Erasmus a

řada dalších.

neuvolněný člen Rady ÚK 29 418 Kč 50% 14 709 Kč 50% 14 709 Kč 29 418 Kč leden - investiční komise prohlídka kampus řemesel , Jednaní a seznámení s dotační politikou

ÚK ve vztahu k včelařům v místní org. Jirkov,

únor- První občánek ÚK,

březen-účast na pracovní skupině Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje,

duben-jednání s ing. Tomsem ohledně A-bus dopravě v ÚK

květen-výjezdní zasedání vlády , pokládka věnců k ukončení 2.sv. války,

červen- podnikatelské fórum ÚK, příprava a projednávání memoranda o spolupráci při výstavbě

Singl Trailu. Festival dechových sborů Štetí. Návštěva presidenta ČR.Den záchranářů ÚK.

září- zastupování ÚK na monitorovacím výboru Euroregionu Krušnohoří.

prosinec- zastupovaníÚK na monitorovacim výboru Eur. Krušnohoří

člen zastupitelstva ÚK 13 578 Kč 50% 6 789 Kč 50% 6 789 Kč 13 578 Kč komise dopravní RÚK - člen

kontrolní výbor ZÚK - člen

dozorčí rada Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n. L. - člen

dozorčí rada RRA ÚK - místopředseda

Únor 2018

jednání SŽDC Praha - projekt VRT

Květen 2018

valná hromada RRA ÚK

Červen 2018

jednání na Krajském ředitelství PČR - rozvoj služebny PČR Ústí n. L. - Střekov

Září 2018

jednání odbor regionální dopravy ČD a.s. - regionální železniční doprava 

Říjen 2018

jednání odbor dopravy magistrátu Ústí n. L. - omezení kamionové dopravy

předseda komise 7 920 Kč 50% 3 960 Kč 50% 3 960 Kč 7 920 Kč Aktivní předsedání jednání Komise pro cestovní ruch Rady Ústeckého kraje, kdy tato jednání

se realizují zásadně jako výjezdová ve snaze zabezpečit kromě projednání příslušného

programu též poznání významných bodů zajímavých pro cestovní ruch Ústeckého kraje a jejich

následnou propagaci. Stoprocentní účast na jednáních ZÚK a Komise RÚK pro cestovní ruch.

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Účast na jednáních výboru pro SVBSVL ZÚK (omluvená absence 18. 10. 2018); průběžné

jednání jako člen pracovní skupiny legislativních změn - dávek PvHN.
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Podklad pro přiznání mimořádné 

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Zástupce kraje v dozorčí radě DSÚK (místopředseda - bezplatná funkce, aktivní účast na všech 

jednáních DR)

Člen Kontrolního výboru ZÚK (místopředseda, aktivní účast na všech jednáních a prováděných

kontrolách)

Člen zastupitelského klubu Hnutí ANO2011 (místopředseda - bezplatná funkce, aktivní účast

na všech zasedáních a na přípravě stanovisek klubu)

člen komise 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Aktivní činnost v komisi ŽP, poradenství  v oblasti PRVKUK.

člen výboru 13 578 Kč 50% 6 789 Kč 50% 6 789 Kč 13 578 Kč Účast na jednání u hejtmana se zástupci kraje o zahraniční spolupráci, pravidelná účast na

jednání komise cestovního ruchu a komise zahraniční , účast v Litoměřicích ke 100. letům

založení ČR o víkendu, účast na mistrovství světa ve veslování v Roudnici nad Labem-

víkendová akce

předseda výboru 76 940 Kč 50% 38 470 Kč 50% 38 470 Kč 76 940 Kč aktivita na pravidelných zasedáních výboru pro národnostní menšiny, účast na všech

jednáních. zastupování kraje na akcích národnostních menšin v Ústeckém kraji o sobotách,

nedělích. Zastupování na akcích kraje na které jsem delegován, jako zástupce Ústeckého

kraje, včetně účasti na akcích organizovaných občanskými sdruženími, národnostními

menšinami. Pravidelná účast na jednání představenstva společnosti Regionální rozvojové

agentury Ústeckého kraje, a.s., dozorčí rada Severočeského divadla s.r.o. Ústí nad Labem.

Zabezpečování vydání Zpravodaje národnostních menšin Ústeckého kraje, vyhlášení

středoškolského studenta národnostní menšiny žijícího v Ústeckém kraji. Kulturní akce Barevný

region pro národnostní menšiny z Ústeckého kraje.

člen zastupitelstva ÚK 6 789 Kč 50% 3 395 Kč 50% 3 395 Kč 6 789 Kč Výbor pro zdravotnictví ZÚK

Celkem 1 847 810 Kč 1 844 416 Kč
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