
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: 20.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 – aktualizace a doplnění zásobníku akcí

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení zásobníku akcí pro plynulé čerpání úvěru Ústeckého kraje 2017 - 2021, jejichž realizaci bude 
investiční odbor financovat z úvěru 2017 - 2021 dle jejich aktuálního stavu připravenosti k realizaci.

Nárok na rozpočet:
Financování realizace akcí se předpokládá z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2021

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

20.1-1 Název: bod 20.1 priloha 1.pdf
Tabulka – platný schválený Zásobník 
akcí pro financování z úvěru 
Ústeckého kraje 2017 – 2021

U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2.pdf

Tabulka – aktualizovaný a doplněný 
Zásobník akcí pro financování z 
úvěru Ústeckého kraje 2017 - 2021 s 
orientačním rozložením čerpání v 
letech

U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3.pdf
Tabulka - Zásobník akcí pro 
financování z úvěru Ústeckého kraje 
2017 – 2021

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

akce v předpokládané výši dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení



B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi. MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana, aby prověřil možnost prodloužení čerpání 
úvěru do konce roku 2022
Termín: 30. 9. 2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 098/14Z/2018 ze dne 10. 09. 2018 15 akcí, jejichž 
realizaci bude investiční odbor financovat z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 viz příloha č. 1 tohoto 
materiálu. Vzhledem k různému stupni připravenosti těchto akcí byla provedena aktualizace schváleného 
zásobníku, bylo provedeno jeho doplnění o další akce a takto upravený zásobník je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu. Čerpání finančních prostředků je rozvrženo tak, aby bylo možno plynule čerpat finanční prostředky 
z úvěru.
Protože akce uvedené v již schváleném zásobníku jsou poměrně rozsáhlé na přípravu, nebylo možné v době 
zpracování Zásobníku přesně určit výši a průběh čerpání finančních prostředků. Ve schváleném zásobníku 
bylo rozloženo čerpání v letech dle aktuálního stavu připravenosti akce a odborných odhadů. Nyní jsou 
známy nové skutečnosti, na základě kterých je zásobník aktualizován a to tak, že původní finanční částky v 
jednotlivých letech jsou označeny červenou barvou a nové, časově upravené, barvou zelenou. Vzhledem k 
této situaci je zřejmé, že čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech nelze přesně určit. Celková výše 
výdajů na akci a čerpání finančních prostředků vychází z výběrového řízení a samotného průběhu realizace. 
Z tohoto důvodu navrhujeme schválit zásobník akcí, tedy jednotlivé akce s jejich celkovou předpokládanou 
výší výdajů bez přesného rozložení čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech, které by bylo 
upraveno až na základě aktuální potřeby investičního odboru. Informace o výši skutečně vyčerpaných 
finančních prostředků v daném roce z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 bude předložena ZÚK vždy na 1. 
zasedání následujícího roku.
Vzhledem k tomu, že v předloženém Zásobníku akcí pro financování z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 
(příloha č. 3) jsou celkové výdaje na akci odhadovány dle aktuálního stavu a u některých akcí bude vlastní 
realizace probíhat i po roce 2021 s financováním z jiných zdrojů, je celkový součet předpokládaných výdajů 
vyšší než daný limit pro čerpání úvěru (1,5 mld. Kč).
Pro zajištění čerpání finančních prostředků z Úvěru byly do zásobníku doplněny akce, které již mají 
zpracovanou projektovou dokumentaci, nebo se projektová příprava právě dokončuje a bylo by možné zahájit 
vlastní realizaci stavebních prací v letošním nebo příštím roce. Jedná se o akce, které ve většině případů 
nemají v současné době zajištěno financování z jiných zdrojů a jejich realizace je nezbytná.
Protože jsou v zásobníku zařazeny klíčové akce úvěru, jejichž příprava trvá déle, než jsme původně 
přepokládali, bylo by vhodné, prodloužit možnost čerpání finančních prostředků z úvěru Ústeckého kraje 2017 
– 2021 o jeden rok, tedy do roku 2022. Jedná se především o rekonstrukce mostů v Roudnici nad Labem a 
Ústí nad Labem a dále o výstavbu nového centra pro osoby se stařeckou demencí ve Velemíně.
Vyjádření odboru investičního:
Navrhujeme schválit aktualizovaný a doplněný zásobník akcí pro plynulé čerpání finančních prostředků z 
úvěru Ústeckého kraje 2017 - 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu tak, aby bylo možné čerpat z úvěru dle 
aktuálního stavu připravenosti jednotlivých akcí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavla Svítilová,
vedoucí odboru investičního Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavla Svítilová (vedoucí odboru)   Ing. Pavla Svítilová 15. 4. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 16. 4. 
2019

3 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 16. 4. 
2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Iva Mrkvanová 15. 4. 2019




