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Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9 /2019/ZÚK ze dne 24. 6. 2019 – zvýšení 
rozpočtu Ústeckého kraje o částku 354 566 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého 
kraje ve výši 21 624 757 tis. Kč: 

 
 

a) zvýšení o částku 349 789 tis. Kč za podmínky schválení rozdělení volných prostředků 
z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
financování 
prostředky minulých let – zvýšení o částku 349 789 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor ekonomický – zvýšení o částku 349 789 tis. Kč – centrální rezerva 

 
 

b) zvýšení o částku 9 356 tis. Kč 
příjmy  
ostatní přijaté vratky transferů – UZ 13 305 – zvýšení o částku 9 356 tis. Kč – vratka 
dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018: 
 příspěvkové a neziskové organizace, částka 7 530 tis. Kč 
 obce a města, částka 471 tis. Kč: 
 porušení rozpočtové kázně, částka 1 355 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 9 356 tis. Kč – UZ 195 – financování dotačního 

programu „Podpora vybraných 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 
v roce 2019“ 

 
 
c) zvýšení o částku 8 500 tis. Kč 

příjmy 
příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí – zvýšení o částku 7 186 tis. Kč 
příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 1 314 tis. Kč  
 
běžné výdaje 
odbor ekonomický – zvýšení o částku 27 tis. Kč – centrální rezerva 
odbor majetkový – zvýšení o částku 847 tis. Kč – Krajská majetková, příspěvková  
      organizace 
 
kapitálové výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 7 626 tis. Kč – rezerva 

z prodeje nemovitého majetku 
 
 

d) zvýšení o částku 1 921 tis. Kč a přesun z centrální rezervy za podmínky schválení 
dotace Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
příjmy  
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 1 921 tis. Kč – vratka provozní  
     dotace na Kardiochirurgii od Krajské zdravotní,  
     a. s. za rok 2018 
 
běžné výdaje 

     odbor ekonomický – snížení o částku 38 079 tis. Kč – centrální rezerva 
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odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 40 000 tis. Kč – dotace pro Krajskou zdravotní,  
a. s. na zajištění provozu Kardiochirurgie na  
I. pololetí 2019 

 
 

e) snížení o částku 15 000 tis. Kč a přesun z centrální rezervy za podmínky schválení 
přídělu do fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
příjmy  
poplatky za odebrané množství podzemní vody – snížení o částku 15 000 tis. Kč 
 
běžné výdaje 

     odbor ekonomický – snížení o částku 20 000 tis. Kč - centrální rezerva 
 

kapitálové výdaje 
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního 

prostředí Ústeckého kraje, oblast vodního 
hospodářství – zvýšení o částku 5 000 tis. Kč  
– rezerva na vyhlášení dotačního programu 

 
 
f) přesun ve výši 13 500 tis. Kč za podmínky schválení přídělu do fondu Zastupitelstvem 

Ústeckého kraje 
běžné výdaje 

     odbor ekonomický – snížení o částku 13 500 tis. Kč – centrální rezerva 
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého 

kraje, oblast zdravotnictví – UZ 464 – zvýšení o 
částku 3 500 tis. Kč – dotační program „Podpora 
regionálního zdravotnictví – podpora zvýšení 
komfortu pacientů lůžkové péče“ 

 
kapitálové výdaje 
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého 

kraje, oblast zdravotnictví – UZ 464 – zvýšení o 
částku 10 000 tis. Kč – dotační program 
„Podpora regionálního zdravotnictví – podpora 
zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče“ 

 
 

 

 
 

 

 
 


