
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: 13.4

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele na nákup posypového materiálu pro 
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace o schválení změn

Nárok na rozpočet:
20 553 tis. Kč na posypový materiál z centrální rezervy ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 10. 7. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 020/72R/2019

Přílohy: 

13.4-1 Název: bod 13.4 priloha 1.pdf
Vyúčtování neinvestičního účelového 
příspěvku na nákup posypového 
materiálu

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 20 553 tis. Kč pro Správu a údržbu silnic 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020. Z toho:
- 13 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na rok 2019/2020,
- 7.553 tis. Kč na pokrytí doplatku vyúčtování nákupu posypového materiálu z prostředků příspěvkové 
organizace.



Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚS ÚK, 
p. o.) předložila vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku – na nákup posypového materiálu pro zimní 
údržbu na rok 2019, schváleného dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 
ve výši 15 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 5. 2020. Vzhledem k vývoji zimního období musela SÚS 
ÚK, p. o. pro operativní zabezpečení zimní údržby dokoupit posypový materiál ze svých prostředků ve výši 7 
553 tis. Kč, jelikož poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek na nákup posypového materiálu nebyl 
dostačující (příloha č. 1 tohoto materiálu). Vzhledem k potřebám na předzásobení se pro nadcházející zimní 
období 2019/2020 je třeba provést nákup posypového materiálu do volných kapacit skladů ve výši 13 000 tis. 
Kč.
Z výše uvedených důvodů SÚS ÚK, p. o. žádá o poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 553 tis. Kč na 
nákup posypového materiálu pro zimní údržbu - předzásobení se pro nadcházející zimní období 2019/2020, 
kdy je třeba provést nákup posypového materiálu do volných kapacit skladů a dále na pokrytí nákupu 
posypového materiálu z prostředků příspěvkové organizace, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 26. 8. 
2019

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 26.8.2019

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 22. 8. 2019


