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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Změna rozsahu plnění úkolů uvolněných členů Rady Ústeckého kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/64R/2019 ze dne 27. 3. 2019

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 27. 3. 2019 Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 195/64R/2019

Přílohy: 

9.1-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 21/1Z/2016

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2016 tak, že u RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje, se ruší plnění úkolu v oblasti strategie přípravy a realizace projektů k 29. 4. 
2019

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 21/1Z/2016

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2016 tak, že u Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje, se ruší plnění úkolu v oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně 
vyloučených lokalit k 29. 4. 2019 

C) ukládá

dle § 34 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, PhDr. 
Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, plnění v oblasti strategie přípravy a 



realizace projektů s účinností od 30. 4. 2019

D) ukládá

dle § 34 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. 
Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, plnění úkolů v oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a 
sociálně vyloučených lokalit s účinností od 30. 4. 2019

Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje na schůzi dne 27. 3. 2019 přijala usnesení č. 195/64R/2019.

Změna rozsahu plnění úkolů uvolněných členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. změnit usnesení č. 21/1Z/2016 tak, že u RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, 
se ruší plnění úkolu v oblasti strategie přípravy a realizace projektů k 29. 4. 2019.
2. změnit usnesení č. 21/1Z/2016 tak, že u Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje 
se ruší plnění úkolu v oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit k 29. 4. 2019.
3. uložit dle § 34 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
PhDr. Martinu Klikovi, MBA., DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, plnění úkolů v oblasti strategie 
přípravy a realizace projektů s účinností od 30. 4. 2019.
4. uložit dle § 34 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členovi Rady Ústeckého kraje, plnění úkolů v oblasti sociálních věcí, 
bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit s účinností od 30. 4. 2019.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohotousnesení k projednání 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 4. 2019

Odůvodnění návrhu bude provedeno při jeho projednání předkladatelem.

Původní text usnesení, jehož změna je navrhována:

Usnesení č. 21/1Z/2016
Jmenovité schválení uvolněných členů Rady
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. o), § 34 odst. 2, § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uvolnění těchto členů Rady Ústeckého kraje:
(…)
Mgr. Martina Kliku, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD), pro výkon funkce 1. náměstka 
hejtmana kraje včetně plnění úkolů v oblasti financí, sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených 
lokalit s účinností ode dne 21. 11. 2016,

RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje (KSČM), pro výkon funkce náměstka 
hejtmana kraje včetně plnění úkolů v oblasti zdravotnictví, strategie přípravy a realizace projektů s účinností 
ode dne 21. 11. 2016,
(…)

Uvolnění pana radního Andrta bylo dosud bez uložení úkolů.

A) a B) je řešeno změnou usnesení, neboť se jedná o zásah do stávajícího usnesení ustanovujícího 
zastupitelstva.
C) a D)je řešeno novým uložením úkolů.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí
JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru 
legislativně právního 

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 16. 4. 2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 16. 4. 
2019

3 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Mgr. Milena Pospíšilová 15. 4. 
2019


