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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.6

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Návrh smlouvy o spolupráci s HSR-ÚK při realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení smlouvy o spolupráci s HSR-ÚK při realizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.6-1 Název: bod 6.6 priloha 1.pdf
Smlouva o spolupráci s HSR-ÚK při 
realizaci Ceny hejtmana za 
společenskou odpvědnost

U

6.6-2 Název: bod 6.6 priloha 2.pdf Statut 2018 U

6.6-3 Název: bod 6.6 priloha 3.pdf Příručka 2018 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o schválení „Smlouvy o spolupráci s HSR-ÚK při realizaci Ceny hejtmana za 
společenskou odpovědnost“ dle příloh 1-3 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je programem Rady kvality České republiky, jejímž řízením je 
pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyhlašovatelem Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v 
rámci kraje je hejtman kraje.

V minulých letech bylo běžné, že Ústecký kraj se jako vyhlašovatel soutěže podílel na zajištění soutěže 
společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Pro tento rok byla schválena nová dokumentace 
(Statut – viz příloha č. 2, Příručka – viz příloha č. 3), ve které tato spolupráce již není definovaná. Z tohoto 
důvodu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vytvořila smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem, kde 
je opět vymezeno, jakým způsobem přispěje k zajištění soutěže.

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je v Ústeckém kraji vyhlašována již od roku 2015, a to 
ve spolupráci s Radou kvality ČR, která je vlastníkem know-how a správcem programu soutěže, a ve 
spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.

Smlouva byla posouzena odborem LP.

Radou Ústeckého kraje dne 10. 4. 2019 je takto navržena ke schválení. 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 12. 4. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
15.4.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 12. 4. 2019


