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Důvodová zpráva: 
 
Usnesení A)  
Na základě usnesení č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou zastupitelstvu předložena  
k provedení rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2019/ZÚK – zvýšení rozpočtu  
Ústeckého kraje o 354 566 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 
21 624 757 tis. Kč: 
 

a) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 349 789 tis. Kč – odbor 
ekonomický (centrální rezerva). Jedná se o zapojení volných zdrojů z hospodaření 
Ústeckého kraje za rok 2018 do rozpočtu. Stav finančních prostředků na bankovních 
účtech Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 byl 1 607 232 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních 
prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje: 

 
 
        Cash flow roku 2018 v tis. Kč 

1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2018 1 856 648 

2 saldo roku 2018 -205 096 

3 cizí zdroje včetně splátek úvěrů -44 320 

4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2018 1 607 232 

5 povinné odpočty, z toho: -1 257 443 

6   - finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 119 042 

7   - prostředky převáděné k použití v r. 2018 (účelové)  -77 146 

8   - prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -59 846 

9   - vratky prostředků do státního rozpočtu -1 409 

10 zůstatek k rozdělení 349 789 

 
Podrobnější informace k povinným odpočtům jsou uvedeny v bodu Závěrečný účet 
Ústeckého kraje za r. 2018 – kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů. 
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši  
349 789 tis. Kč. Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 182 529 tis. Kč 
(zejména daňové příjmy 211 975 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 120 578 tis. Kč (z 
toho centrální rezerva 109 211 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány zejména finanční 
prostředky v rámci běžných výdajů u odboru kancelář ředitele 17 185 tis. Kč, z toho 
provozní výdaje 8 296 tis. Kč a mzdové výdaje včetně odvodů 8 889 tis. Kč, u odboru 
kancelář hejtmana 6 597 tis. Kč, u odboru dopravy a silničního hospodářství  
5 184 tis. Kč.  
Finanční prostředky ve výši 349 789 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
dne 24. 6. 2019 přidělit do centrální rezervy pro použití na aktuální potřeby kraje. 
Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení rozdělení volných 
prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje. 

 
 
b) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 9 356 tis. Kč – odbor 

sociálních věcí. Jedná se o navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o finanční prostředky, 
které byly vráceny v roce 2019 poskytovateli sociálních služeb na účet Ústeckého kraje 
v rámci programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018" z důvodu 
nevyčerpání finančních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě. Jedná se o vratky od 
příjemců ve výši 8 001 tis. Kč: 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého 
kraje – částka 1 225 tis. Kč 
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 Vaše harmonie, o. p. s. – částka 1 036 tis. Kč 
 Drug - out klub, z. s. – částka 927 tis. Kč 
 Naděje – částka 838 tis. Kč 
 Armáda spásy v České republice, z. s. – částka 815 tis. Kč  
 Člověk v tísni, o. p. s. – částka 789 tis. Kč 
 Spirála, Ústecký kraj, z. s. – částka 568 tis. Kč 
 Poradna pro integraci, z. ú. – částka 459 tis. Kč 
 Město Krupka – částka 416 tis. Kč 
 Oblastní charita Ústí nad Labem – částka 334 tis. Kč 
 Romano jasnica, spolek – částka 255 tis. Kč 
 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva – částka 89 tis. Kč 
 Městská knihovna Louny, příspěvková organizace – částka 55 tis. Kč 
 Hezké domy s. r. o. – částka 53 tis. Kč 
 Centrum pomoci pro zdravotně postižené – částka 51 tis. Kč 
 Oblastní charita Šluknov – částka 31 tis. Kč 
 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě – částka 21 tis. Kč 
 Kleja, z. s. – částka 13 tis. Kč 
 Křesťanské společenství Jonáš, z. s. – částka 8 tis. Kč 
 Senior Teplice, z. s. – částka 9 tis. Kč 
 Společný život – částka 6 tis. Kč 
 Ústecký Arcus, z. s. – částka 3 tis. Kč 

Dále se jedná o navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o finanční prostředky ve výši 
1 355 tis. Kč od poskytovatelů sociálních služeb, kterým byla rozhodnutím uložena 
povinnost odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně včetně 
penále z prodlení v rámci  programu „Podpora služeb v Ústeckém kraji v roce 
2017“ od příjemců: 
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – částka  

942 tis. Kč 
 Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích – částka 149 tis. Kč 
 Domov důchodců Lipová – částka 129 tis. Kč 
 Hospic svatého Štěpána – částka 54 tis. Kč 
 Žatecký spolek Handicap z. s. – částka 46 tis. Kč 
 Domov harmonie a klidu s. r. o. – částka 35 tis. Kč 

V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb dle § 101 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v 
souvislosti se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
týkající se porušení rozpočtové kázně či vznikem odvodů a penále, se v případě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu jedná o 
tzv. neprůtokovou dotaci a kraj se k ní vzhledem ke konečnému příjemci dotace 
chová jako ke krajským finančním prostředkům a měl by být zachován prvotní 
účel, na které byly finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky poskytnuty, tj. na financování sociálních služeb. 
Finanční prostředky ve výši 9 356 tis. Kč budou použity na financování dotačního 
programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2019“ 
 – UZ 195. 

 
 

c) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 8 500 tis. Kč – odbor 
ekonomický (centrální rezerva), odbor majetkový a odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy (kapitálové výdaje). Jedná se o příjmy z prodeje ostatních nemovitých 
věcí a jejich částí (7 186 tis. Kč) a příjmy z prodeje pozemků (1 314 tis. Kč) dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu. Finanční prostředky ve výši 7 626 (čistý příjem 
z prodeje) jsou převedeny do kapitálového rozpočtu odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy jako rezerva z prodeje nemovitého a ve výši čistého příjmu do rozpočtu 
odboru majetkového pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (847 tis. Kč) 
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majetku na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku 
Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a 
památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci 
Finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč (náklady za znalecké posudky) se převádějí 
na centrální rezervu. 

 
 

d) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 1 921 tis. Kč – odbor 
zdravotnictví. Jedná se o vratku vyúčtování dotace od Krajské zdravotní, a. s. na 
provoz kardiochirurgie za rok 2018 z důvodu nižších nákladů než byly odhadovány 
v Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) roku 2018. Dále se 
jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 38 079 tis. Kč v rámci běžných 
výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru zdravotnictví. Jedná se o 
zajištění provozu Kardiochirurgie Krajskou zdravotní, a. s. na I. pololetí 2019 ve výši 
40 000 tis. Kč v rámci smlouvy o službě obecného hospodářského zájmu. 
Společnost Krajská zdravotní, a. s. předpokládá finanční náročnost na zabezpečení 
ročního provozu Kardiochirurgie ve výši 80 000 tis. Kč. Potřeba finančních 
prostředků na provoz Kardiochirurgie před uzavřením příslušných smluv se 
zdravotními pojišťovnami bude cca 40 000 tis. Kč. Předpokládá se, že smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami budou uzavřeny pro druhé pololetí roku 2019. Rozpočtové 
opatření bude provedeno za podmínky schválení dotace Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje. 

 
 

e) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku 15 000 tis. Kč – odbor  
životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí. 
Jedná se o snížení příjmů na základě nabytí účinnosti novely zákona 
č. 254/2001 Sb, vodního zákona. Důvodem je změna systému výběru poplatků za 
odběr podzemních vod podle vodního zákona, které poplatníci od roku 2019 již 
nehradí zálohově. V roce 2019 došlo tedy k výpadku příjmů pro dotační program a 
proto je navržen přesun finančních prostředků ve výši 20 000 tis. Kč v rámci 
běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a kapitálových výdajů 
odboru životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí. Jedná se o posílení rozpočtu oblasti vodního hospodářství na poskytování 
dotací dle Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 
2018 – 2025. V dalších letech budou již zdrojem opět příjmy z poplatků. Rozpočtové 
opatření bude provedeno za podmínky schválení přídělu do fondu Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje. 

 
 

f) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních 
prostředků ve výši 13 500 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického 
(centrální rezerva) a běžných výdajů (3 500 tis. Kč) a kapitálových výdajů  
(10 000 tis. Kč) odboru strategie, přípravy a realizace projektů; Regionální podpůrný 
fond Ústeckého kraje, oblast zdravotnictví. V souladu s plněním usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 se navyšuje 
položka „Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů 
lůžkové péče“. Dotační program pro rok 2019 bude zaměřen na nákup základního 
lůžkového vybavení včetně příslušenství (matrace, stolky), přístrojového vybavení 
lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru, 
vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb akutní lůžkové 
péče a obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení. Na 
programu bude po navýšení v roce 2019 k dispozici 17 700 tis. Kč v běžných 
výdajích a 40 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Rozpočtové opatření bude 
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provedeno za podmínky schválení přídělu do fondu Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje. 

 
 
Usnesení B) 
Podle zásad uvedených fondů je zastupitelstvu navrženo schválit příděl z rozpočtu do 
fondů: 
a) Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 13 500 tis. Kč na celkový 

objem 189 501 tis. Kč podle bodu Af) 
b) Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ve výši 20 000 tis. Kč na celkový 

objem 20 000 tis. Kč podle bodu Ae) 
 
 

 
 

 

 
 


