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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Naplnění Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje schválených usnesením ZÚK č.7/29Z/2012 dne 18. 4. 
2012.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.3-1 Název: bod 6.3 priloha 1.pdf Seznam nominovaných U

6.3-2 Název: bod 6.3 priloha 2.pdf Zásady U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Dne 18. 4. 2012 přijalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Zásady pro udělování cen Ústeckého kraje (dále jen 
„Zásady“) ve formě Záslužné medaile Ústeckého kraje (dále jen „Záslužná medaile“) a Medaile hejtmana 
Ústeckého kraje (dále jen „Medaile hejtmana“). Zásady jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Záslužná medaile se uděluje zejména členům složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje 
(dále jen „IZS“) za zásluhy o rozvoj IZS, účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události nebo za propagaci 
složek IZS.
Dle Zásad předkládá hejtman kraje návrhy Radě Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje návrhy hejtmana 
projedná a následně předloží tyto návrhy Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí o udělení ceny 
Ústeckého kraje ve formě Záslužné medaile (viz Čl. 5, odst. 1c, d Zásad).
Odbor kancelář hejtmana obdržel od základních složek IZS na základě výzvy návrh na udělení Záslužné 
medaile Ústeckého kraje 8 nominovaným osobám, z nichž všechny splnily kritéria stanovena v Zásadách a 
byly doporučeny k udělení Záslužné medaile, a to celkem od
3 navrhovatelů ve složení:
• 1 nominací od Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, (dále jen „KŘP ÚK“)
• 4 nominace od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, (dále jen „HZS ÚK“)
• 3 nominací od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále jen „ZZS ÚK“)
Odbor kancelář hejtmana dále obdržel od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny na 
základě výzvy návrh na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje 1 nominované osobě z řad dobrovolných 
hasičů. Nominace splnila kritéria stanovena v Zásadách a byla doporučena k udělení Záslužné medaile
• 1 nominace od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny
(dále jen „OSH Louny“)
Veškeré nominační formuláře jsou k nahlédnutí na Odboru kancelář hejtmana.
Slavnostní předání Záslužné medaile Ústeckého kraje je plánováno opět v termínu září / říjen. Pozváni na 
tuto akci budou zástupci Ústeckého kraje, všech složek IZS a další významní hosté. Místo konání je v 
jednání, součástí bude kulturní program.
Návrh byl takto projednán Radou Ústeckého kraje dne 5. 6. 2019 a ta jej takto doporučuje Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje k rozhodnutí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna,
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje

Oldřich Bubeníček (hejtman)
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