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1354 16.09.2019 11:51:08 ANDĚL Jiří člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Aktivní činnost jako člen (a místopředseda) finanční komise Rady Ústeckého kraje (přizváván náměstek 

Klika): 29/1 omluven (RM), účast 25/2, 25/3, 7/5, 27/5, 5/8, 2/9, vždy od 14:30 cca do 16:30 hodin

Zastupitelstvo ÚK: 4/3 omluven (řádná dovolená), účast 28/1, 29/4, 5/8, 9/9, účast 4x i na klubu zastupitelů 

ANO 2011

Aktivní účast na činnosti Euroregionu Labe (člen prezidia): 28/3 sněm, 7/5 rada, 19/6 pracovní jednání, 26/8 

rada

Aktivní účast na činnosti OPS České Švýcarsko (člen rady - účast s náměstkem Matoušem): 15/3, 22/3, 

21/6, 10/9

Jednání na SŽDC Praha k programu re:Start - 6/2 a pak na KÚ s Ing. Trojnou k re:Start a memorandu k východnímu nádraží 

Děčín, 11/2 jednání s L. Trojnou v Děčíně na vých. nádraží (re:Start) 

Prezentace projektů z Ústeckého kraje členům Evropské komise - re:Start na MMR Praha (s náměstkem Rybákem) 13/2, 

Účast na jednání komise pro zahraniční vztahy v Děčíně (Dr.Horák) 8/4, Terezínská tryzna - aktivní účast (s hejtmanem a J. 

Sachetovou) 19/5, účast na Dopravní konferenci BESIP v Clarionu v Ústí nad Labem (s náměstkem Komínkem) 29/5, aktivní 

účast a spolupořadatelství XX. Mezinárodního hudeb.festivalu 13/6 - 16/6 Č. Kamenice, Děčín, Pirna, Hřensko, Bad Schandau 

(s J. Sachetovou, Dr. Horákem aj.), podpis Memoranda k budoucímu využití uvolněných ploch děčínského východního nádraží 

(s hejtmanem a M. Trojnou) 17/6, dále podpis OHK v Děčíně 25/6, HSR ÚK v Mostě (s G. Nekolovou) 3/7, SŽDC Praha 16/7

Přijetí delegace Ostróda Polsko (host Ústeckého kraje) v Děčíně 30/8 (s M. Volfem), aktivní účast a prezentace Ústeckého 

regionu a SMO na Českých dnech v Zakarpatí (pořádal Ústecký kraj - náměstek Matouš, M. Volf) v Užgorodu na Ukrajině - 

přednášející na finanční konferenci 5/9 až 7/9, ...

1412 26.09.2019 12:39:31 ANDRT Miroslav uvolněný člen Rady ÚK rok 2019 96 854 Kč 0% 0 Kč 100% 96 854 Kč 96 854 Kč Komise pro SMART Region Ústecký kraj – předseda. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje – člen 

Představenstva. Terezín-město změny – člen správní rady. Výbor Regionální rady ROP Severozápad – člen. 

Komise pro sociální věci při Asociaci krajů ČR - člen. Výběrová komise pro hodnocení projektů podaných v 

rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – člen. Výběrová 

komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských 

oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – člen.Pracovní skupina ke Společné zemědělské politice 

MZe (nominace za Asociaci krajů) – člen. Hospodářská a sociální rada Litoměřicka – člen Předsednictva. 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje – člen Předsednictva. Leden 2019. Jednání s ministrem vnitra 

o zajištění policistů pro Ústecký kraj vč. navýšení náborového příspěvku. Jednání se zástupci společností 

SVS a SČVK s Ústeckým krajem a Správou a údržbou silnic – koordinace prací při rekonstrukci sítí ve 

vozovkách vč. řešení věcných břemen. 

Únor 2019: jednání se zastupiteli obce Vědomice ve věci změny zásad územního rozvoje pro účely 

navrhovaného západního obchvatu Roudnice nad Labem. Jednání se zástupci MMR ohledně systémové 

podpory konceptu SMART Region. Účast na energetické konferenci v Litoměřicích 

Březen 2019: účast na Valné hromadě Spolku pro obnovu venkova ÚK. Účast na Jarní škole Zdravých měst, 

obcí a regionů v Liberci. Účast na Chemickém fóru Ústeckého kraje

Duben 2019: Účast na přípravě a realizaci SMART konference v rámci Technodays v Chomutově. Účast na 

odborném workshopu k přesunu centrálních úřadů do regionů v Senátu Parlamentu ČR

Účast na zahájení jarní výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Studijní cesta do německého regionu Lužice za 

účasti zástupců Evropské komise k problematice transformace uhelných regionů

Květen 2019: jednání s ministryní práce a soc. věcí k problematice dofinancování sociálních služeb. Jednání 

se starostkou obce Michalovice ve věci řešení odpadních vod v obci. Účast na pracovním setkání k 

bezpečnostní situaci ve Šluknově. Jednání se zástupci MAS v záležitosti konceptu „chytrý venkov“. Jednání 

se zástupci Evropské komise k problematice uhelných regionů a jejich transformace. Účast na setkání 

zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Účast na pietním aktu Terezínská tryzna

červen 2019: účast na workshopu MZe k problematice společné zemědělské politiky v novém 

programovacím období. Účast na slavnostním otevření výzkumného střediska RINGEN v Litoměřicích – 

geotermální vrt. Prezentace Ústeckého kraje na konferenci URBIS v Brně. Účast na krajském kole 

Sportovních her seniorů v Košťanech. Organizace tematického workshopu pro zástupce měst a obcí 

Ústeckého kraje k problematice sloučení dávek na bydlení. Účast na jednání Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ÚK. Účast na workshopu k řešení dopravní zátěže na pomezí Středočeského, Ústeckého a 

Libereckého kraje v Liběchově. 

červenec 2019:účast na jednání k problematice autonomní dopravy. Slavnostní osazení glajchy na výstavbě 

Spolupráce na vytvoření krajské otevřené datové platformy a jednání s jednotlivými aktéry v této věci. Spolupráce na přípravě a 

nastavení projektu SMART Akcelerátor II.Zapojení do poradního výboru projektu UJEP „SMART ITI“. Spolupráce a jednání s 

dotčenými institucemi v problematice splavnění Labe a rozvoji přístavišť pro malá vodní plavidla. Příprava zapojení Ústeckého 

kraje do Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Jednání o transformaci sdružení právnických osob Terezín město 

změny. Jednání o narovnání závazků mezi Ústeckým krajem a RRA a.s. Účast na pracovních jednáních k problematice 

strukturálně postižených regionů, realizaci programu RESTART a přípravy záměrů transformace uhelných regionů v rámci EU

1415 27.09.2019 10:58:08 BELEJ Radek neuvolněný člen Rady ÚK rok 2019 29 056 Kč 200% 58 112 Kč 0% 0 Kč 58 112 Kč Proaktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na obecní a krajské úrovni samosprávy, zejména v 

oblasti činnosti Komisí RÚK – Rada pro rozvoj lidských zdrojů, Komise sociální a zdravotní.

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, krajem podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně 

statutární město Most).

1397 23.09.2019 07:33:55 BENEŠ Václav předseda komise rok 2019 23 003 Kč 200% 46 006 Kč 0% 0 Kč 46 006 Kč předseda komise sportu, člen výboru  ŽPZ, člen komise RR, pracovní komise POV podíl na programech POV, regionálního rozvoje, výboru ŽPZ

1403 24.09.2019 10:18:31 BUBENÍČEK Oldřich hejtman rok 2019 121 067 Kč 0% 0 Kč 100% 121 067 Kč 121 067 Kč Aktivní organizace a účast na jednáních na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské, republikové i 

mezistátní, zahrnujících široké spektrum oborů – cestovního ruchu, dopravy, zdravotnictví, sportu, kultury, 

složek IZS, školství, zemědělství, sociální oblasti... Účast na zasedáních Rady Asociace krajů ČR a Komise 

pro sociální věci AKČR. Jednání se zástupci obecních i krajských samospráv, s poslanci, se členy vlády, s 

představiteli samosprávných sdružení se zástupci státních i soukromých podniků (významní obchodní 

partneři Ústeckého kraje, významní investoři v Ústeckém kraji), s představiteli cizích států (s velvyslanci, 

státníky, delegacemi, starosty, zástupci soukromého sektoru).

Zastupování kraje navenek a plnění povinností daných z. č. 129/2000 Sb. a dalšími relevantními předpisy, svolávání a řízení 

zastupitelstva a rady. Od ledna do konce září 2019 absolvováno téměř 400 jednání a akcí, a to jak na území kraje, tak v 

zahraničí. Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. odborná fóra), krajem podporovaných (např. akce 

Rodinného stříbra Ústeckého kraje), či těch, kterým byla udělena záštita hejtmana (např. konference Krajské zdravotní, a.s., 

sportovní a kulturní akce) a dalších, pořádaných převážně obcemi (oslavy výročí obcí apod.) či soukromými subjekty (např. 

otevření nového závodu firmy Nexen Tire).

1404 24.09.2019 10:36:17 CSONKA Pavel předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč Účast na výboru pro zdravotnictví - každý měsíc. Každé 3 měsíce účast na Poradním orgánu HÚK. 

Zahraniční služební  cesta do Srbska - duben 2019 červen 2019. Účast na vyhlášení výsledků soutěže 

Senior Art - září 2019.

Mezinárodní turnaj Bechtěreviků v bowlingu - březen 2019. Vzpomínkové setkání u příležitosti narozenin TGM -  březen 2019. 

Výročí úmrtí kpt. Otakara Jaroše - březen 2019. 16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdr. 

postižením ČR MOSTY 2019 - březen 2019.  Seminář ÚK pro osoby zdr. postižené a seniory - duben 2019. Konference 

handicap - duben 2019. Účast na konferenci Smart region - duben 2019. Benefiční koncert DD Žatec - květen 2019. Slavnostní 

zahájení XVII. ročníku Krajských sportovních her uživatelů Domovů pro osoby se zdr. postižením - Teplice - květen 2019. 

Rallye Ostrov Tisá - květen 2019. Gerontologické dny a Seminář zpřístupňování památek pro osoby zdr. postižené - květen 

2019. Turnaj v bowlingu Bechtěreviků - květen 2019. Konference Domácí násilí z pohledu psychologa, lékaře, terapeuta, 

etopeda - červen 2019. Zahradní slavnost Petrohrad - sobota 15. 6. 2019.  Paralympijské hry biatlon - víkend 20. - 21. 6. 2019. 

Konference Stop and Stay na zámku Krásný Dvůr - září 2019. Zahradní slavnost DPS V. Březno - září 2019. SR DADP na 

zámku v Klášterci n. Ohří - září 2019. Dětské farmářské dny - MŠ Fugnerova - září 2019. DSUP Louny, Zahradní slavnost - září 

2019. Mistrovství světa Street Dance show, Disco Dance show a Světový pohár Disco Dance Danceshock 2019 - září 2019.  

Českosaské pohraničí bez bariér - konference v Drážďanech v sobotu 28. 9. 2019. 1. roční soutěžní výstavy králíků o Cenu 

hejtmana ÚK ve Vroutku - sobota 5. 10. 2019. Bowling Bechtěrevici - sobota 9. 11. 2019

1356 16.09.2019 12:40:34 ČERNÝ Radek člen zastupitelstva ÚK rok 2019 23 003 Kč 200% 46 006 Kč 0% 0 Kč 46 006 Kč Účast na zasedáních komise pro zemědělství a venkov ÚK jako předseda, účast na zasedání výboru pro 

životní prostředí a zemědělství. Předávání ocenění ,, Spokojený zákazník" Sdružení českých spotřebitelů 

Ústeckého kraje. Účast na jednání Okresní Agrární komory v Mostě.

Účast 24.8. 2019 na výstavě ,, Země živitelka " v Českých Budějovicích . Přítomnost na Krajských dožínkách 7.9.2019 v 

Peruci.  Dne 13.9.2019 účast na zahájení výstavy ,, Zahrada Čech v Litoměřicích.

1420 27.09.2019 11:26:58 DITTRICH Leo člen zastupitelstva ÚK rok 2019 6 053 Kč 200% 12 106 Kč 0% 0 Kč 12 106 Kč Aktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na úrovní obecní a krajské samosprávy. Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. odborná fóra), krajem podporovaných (např. akce Rodinného 

stříbra Ústeckého kraje), či těch, kterým byla udělena záštita hejtmana.

1386 19.09.2019 11:30:28 DRLÝ Ladislav uvolněný člen Rady ÚK rok 2019 96 854 Kč 0% 0 Kč 100% 96 854 Kč 96 854 Kč Aktivní činnost v Investiční komisi jako předseda. 

Účast na zasedání komise majetkové. 

Účast na hodnotících komisích výběrových řízení.

Zástup pana hejtmana na akcích a jednáních : Firma roku a Živnostník roku, slavnostní otevření Wolfrumovy 

vily, 30. ročníku Mezinárodního veletrhu MIPIM 2019, otevření infrastruktury RINGEN v Litoměřicích, valná 

hromada ČKAIT Ústeckého kraje, 48. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev Hasičského 

záchranného sboru České republiky a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním 

sportu za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, Rybniště - rekonstrukce Kulturního 

domu 

Účast na akcích Technodays, Krušnohorský BYZNYS DAY. Podnikatelské fórum,  Energetické fórum ÚK, 

Dopravní stavby ÚK. SPZ Triangle – Hasičárna Bitozeves.

Úzká spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ze kterého vzešel Kulatý stůl ve stavebnictví, který 

se každoročně opakuje se Stavebním fórem Ústeckého kraje.

Účast na jednáních ohledně dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji jako řešení mostních objektů 

(rekonstrukce - Dr. E. Beneše, Štětí,…)

Obchvaty v Roudnici nad Labem, Chomutově 

Jednání o umístění muzea Praga v Ústeckém kraji.

Podporované akce: Talenty pro firmy T-PROFI, kterou pořádá Hospodářská komora ČR na podporu posilování polytechnické 

výuky.

1365 17.09.2019 09:20:21 DUBSKÝ Jaroslav předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč V hodnoceném období jsem se zúčastnil všech jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči ÚK, komisí pro 

přidělení dotací v oblasti kultury, jsem členem výboru ROP Severozápad a členem představenstva RRA. V 

rámci možností se zúčastňuji i dalších akcí ÚK.

Účast na akcích v oblasti kultury- divadelní představení, koncerty, hudební festivaly ( Porta, Hudební festival v ČK, atd.).

Přednost mají akce Rodinného stříbra ÚK.

1392 19.09.2019 23:35:06 FIŠER Jiří člen zastupitelstva ÚK rok 2019 14 528 Kč 200% 29 056 Kč 0% 0 Kč 29 056 Kč 1) Finanční výbor ZÚK: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Prostudování příslušných 

materiálů. Aktivní přístup a spolupráce na kontrolní činnosti. 

2) Majetková komise RÚK: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Seznámení a prostudování 

materiálů připravených majetkovým odborem a odborem dopravy a silničního hospodářství.

3) Dozorčí rada Severočeské divadlo: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Aktivní průběžná 

kontrolní činnost.

4) Zastupitel ÚK: Plná docházka. Prostudování dostupných materiálů a konzultace jednotlivých bodů na 

klubu.

Činnost zastupitele: Návštěva níže uvedených akcí, komunikace a debata s občany na témata ÚK.¨

Za orchidejemi Českého středohoří - Litoměřice

Architektura ve službách první republiky - Ústí nad Labem

Křížová cesta - Chomutov

Superfestival zdraví - Most

Africká muzejní noc a trhy s čerstvým exotickým ovocem - Děčín

Veletrh vzdělávání v knihovně - Ústí nad Labem

50. výročí přistání na měsíci - Chomutov

Střekovské hudební léto - Ústí nad Labem

Dny evropského dědictví - Chomutov

Osobní podpora a návštěva akcí Rodinné stříbro Ústeckého kraje. 

Vinařské Litoměřice.

Děčínská Kotva.

Interporta 19 - Ústí nad Labem.

Tour de Feminin - Krásná Lípa.

Velká letní cena Ústeckého kraje.

Zahrada Čech.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem.

1374 18.09.2019 09:45:36 FOLDYNA Jaroslav člen zastupitelstva ÚK rok 2019 24 214 Kč 200% 48 428 Kč 0% 0 Kč 48 428 Kč Vedení Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, vedení Dopravní komise, člen Komise pro 

zahraniční vztahy, účast na setkání představitelů měst a obcí ÚK, jednání s vedoucím oddělení Regionálního 

centra Západ Odboru pro sociální začleňování, účast na konferenci Vodní cesty pro 21. století, účast na 

akcích ke Dni osvobození.

Jednání s ministrem průmyslu na téma resocializace vodního díla Milada po rekultivaci a spolupráce s PKÚ na vytváření 

podmínek resocializace, spolupráce s ministerstvem kultury na řešení problematiky památkové péče v oblasti Terezína, jednání 

s ministrem zdravotnictví a premiérem na téma zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku a řešení situace přeshraniční 

spolupráce při zajištění zdravotní péče, jednání s ministrem dopravy a životního prostředí ohledně zajištění splavnosti Labe a 

vybudování vodního díla v Děčíně.
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1384 18.09.2019 14:44:35 HAMBÁLEK Josef člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Člen sportovní komise. Aktivní účast na komisích. Aktivní účast na jednaní SPRŠ, zájmových spolků 

Šluknovského výběžku a sportovních akcí kraje.

Pravidelná účast na akcích podporovaných z fondu kraje. Například Lední škola bruslení.

1390 19.09.2019 13:18:33 HANKO Dominik předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč 100% účast na jednání výboru a zastupitelstva, účast na akcích pořádaných ÚK (např. Olympiáda dětí a 

mládeže, Zahrada Čech, Dance Shock 2019), návštěvy a zájem o problematiku příspěvkových organizací 

ÚK, jednání v rámci spolupráce město - kraj, účast na jednání BR ÚK, účast na jednání komise pro 

bezpečnost AKČR, schůzky a jednání v rámci personálního auditu ÚK, další aktivity spojené s funkcí 

krajského zastupitele.

Účast na akcích pořádaných ÚK např. Olympiáda dětí a mládeže, Zahrada Čech, Dance Shock 2019, pokládání věnců a uctění 

památky našich osvoboditelů, podpora a reprezentace ÚK na akcích pořádaných PO ÚK v sociální oblasti např. Cesta k nám, 

SH Tuchořice

1400 23.09.2019 15:02:59 HANZA Hynek člen výboru rok 2019 14 528 Kč 200% 29 056 Kč 0% 0 Kč 29 056 Kč Pravidelná účast na jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči. Členství a účast v komiksy Smart region 

Ústeckého kraje. Členství a účast při zasedání školské rady za zřizovatele ÚK při Gymnaziu Teplice.

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně statutární 

město Teplice).

1378 18.09.2019 10:33:49 HONZL Karel předseda komise rok 2019 23 003 Kč 200% 46 006 Kč 0% 0 Kč 46 006 Kč Předseda legislativně právní komise, zde projednávány návrhy do RUK a ZUK na přísedící krajského soudu - 

provádění pohovorů se zájemci a jejich doporučování pro jednání ZUK.

Člen finančního výboru, účast 100 %

Člen komise pro regionální rozvoj.

Za ÚK člen správní rady Destinační agentury Dolní Poohří. Pravidelní účast na jednáních a účast na 

regionálních akcích o víkendech (den Ohře, slavnosti cibule) 

Členství ve správní radě MAS Vladař, zde účast na všech jednáních, 

Předseda rozhodovací komice MAS Vladař, zde rozhodování o přidělování dotací pro rozvoj regionu (rozvoj 

venkova a IROP).Člen Rady Severočeského sdružení obcí.

Pravidelná účast na jednáních TJ Tatran Podbořany, z.s. a prezentace ÚK., účast na konferenci ÚKFS a 

OFS Louny.

Jako předseda Rozhodovací komice MAS Vladař aktivní rozhodování o alokaci prostředků z Programu rozvoje venkova a 

Integrovaného regionálního  operačního programu (IROP 1).

Provádění kontroly čerpání prostředků IROP1 a IROP2

Provádění kontroly čerpání prostředků z dotace ÚK pro MAS Vladař.

1382 18.09.2019 12:37:36 HORÁČEK Stanislav člen výboru rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč účast na jednání kulturního výboru, jednání s organizacemi zřízené krajem - muzea, ZUŠ, knihovny účasti na kulturních akcí spolufinancované Ústeckým krajem, aktivní podpora připravované rekonstrukce budovy muzea ve 

Varnsdorfu a VOŠ, SŠ Bratislavská ve Varnsdorfu

1407 25.09.2019 07:39:23 HORÁK Jaroslav předseda komise rok 2019 23 003 Kč 200% 46 006 Kč 0% 0 Kč 46 006 Kč RSDr. J. Horák - předseda Komise pro zahraniční vztahy RÚK 

Komise pro zahraniční vztahy zasedala 4 x za rok 2019  (18.2. Jirkov; 8.4. Děčín Libverda; 10.6 v Ústí n. L. a 

23.9.2019 v Ústí n. L.),

-člen Kontrolního výboru ZÚK

-člen Komise pro rozvoj cestovního ruchu RÚK

-člen výboru BK Arme Děčín

-člen školského výboru SZTS Děčín - Libverda

Osobní pomoc

 ve dnech 17.5 - 21.5.2019 na 48. ročníku na Mistrovství ČR floristů - Děčínská kotva zámek Děčín  (rodinné stříbro ÚK)

Ve dnech 13.6. -16.6.2019 na 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu ve hře big-bandů Česká Kamenice - Děčín 

(rodinné stříbro ÚK)

Osobně zastoupen v organizačním štábu za ÚK (10 x)

1399 23.09.2019 14:52:41 HRABÁČ Marek člen komise rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Aktivní činnost - legislativně pravní komise, ùčast na dalších jednaních Osobní ùčast na akcích pořádaných krajem, včetně spoluprace na přípravě

1366 17.09.2019 12:03:06 HYŤHOVÁ Tereza předseda komise rok 2019 15 739 Kč 200% 31 478 Kč 0% 0 Kč 31 478 Kč 1.10.2019 - Energetické forum

Výjezdní zasedání do Mostu -Chánov- 1.3. 2019 - návštěva ministryně prác. a soc. věcí (konference na téma - 

sociálně vyloučené lokality)

Výjezdní zasedání komise pro regionální rozvoj (1x omluvena) (Např. Most, Úštěk, Most, Krupka, Ústí nad 

Labem) - všechna jednání jsou výjezdní

Komise pro sport

Energetické forum

Labské léto

1389 19.09.2019 13:08:04 JANEC Petr člen komise rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Účast na jednáních komise pro národnostní menšiny. Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, podporovaných krajskou i obecní samosprávou.

1355 16.09.2019 12:09:02 JEŽEK Bohumil člen komise rok 2019 21 792 Kč 200% 43 584 Kč 0% 0 Kč 43 584 Kč Pravidelná účast na zasedáních komisí - RVVI, finanční komise, Komise pro Smart Region Ústecký kraj. Častá účast na akcích rodinného stříbra ÚK a dalších kulturních akcích.

1391 19.09.2019 16:21:48 KLAŠKA Rudolf člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Působím aktivně v komisi pro regionální rozvoj kraje. Účastním se výjezdových zasedání v rámci kraje.  V 

rámci působnosti komise jsou projednávány materiály s širokým  rozsahem týkajicí se většiny oblastí 

udržitelného rozvoje kraje. Snažím se o naplňování a prosazování  zásad udržitelného rozvoje kraje a akčního 

plánu kraje. Osobní podpora akcí ÚK.  Účast na aktualizacích uzemních plánů. Podpora regionů a obcí v 

rámci návaznosti na udržitelný rozvoj kraje.

Učastním se v mimopracovní době několika akcí podporovaných Ústeckým krajem.

1350 16.09.2019 10:47:25 KLIKA Martin 1. náměstek hejtmana rok 2019 106 539 Kč 0% 0 Kč 100% 106 539 Kč 106 539 Kč Destinační Agentura Krušné hory o.p.s. – předseda správní rady 

Asociace Krajů - místopředseda komise sociální

Člen rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (zástupce za AK)

Předseda sdružení - Terezín město změny

Leden 2019

Závěrečná konference k projektům ÚK – Cesta a Transfer (123 mil. Kč do Ústeckého kraje na vznik 

pracovních míst)

Brno- vyjednávání s MMR o projektu Restart s Karlovarským a Moravskoslezským krajem – finanční 

prostředky na pracovníky Restartu

Exekuce – kulatý stůl a výjezd do ÚK s rektorem UK Tomášem Zimou

Únor 2019

Jednání na radě vlády pro koordinaci protidrogové problematiky vyjednávání o financování služeb + 

centralizace financování

Jednání s ing. Firlou o zastupování UK v Bruselu na uhelné platformě – příprava strategie na platformu

Jednání se starosty ze Šluknovského výběžku Mgr. Džumanová – financování, bezpečnost v SVL, 

zdravotnictví

Kulatý stůl v ÚK- exekuce, bezpečnost – s rektorem UK Tomášem Zimou (ÚK- muzeum)

Výjezdní zasedání výboru pro sociální politiku a výboru zdravotnictví PS PČR – v Mostě – návštěva Chánova 

a Janova

Březen 2019 

Řízení asociace krajů v oblasti sociální v Jihlavě – jednání se zástupci MPSV o dofinancování sociálních 

služeb v ÚK

Jednání s Karlovarským krajem na MŽP v Praze – náměstkyně ministra Berenika Peštová – řešení emisních 

povolenek a investice do krajů z poplatků

Jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR v ÚK – PhDr. Bartoš-možné legislativní 

změny

Jednání na radě vlády pro koordinaci protidrogové problematiky vyjednávání o financování služeb + 

jednání na uhelné platformě v Bruselu – přealokace finančních prostředků na MMR na uhelné regiony (MSK, KV, ÚK)

Jednání se zástupkyní vládního zmocněnce ÚK – příprava projektů do Restartu

Projednání výstupů a doporučení z analýzy vykazování zdravotních výkonů u p.o. v oblasti sociální (úspora finančních 

prostředků pro zřizovatele)

Jednání s vedením firmy Severní energetická a.s. – finanční podpora firmy pro ÚK 

Účast na jednání ve sněmovně s poslanci – zajištění finančních prostředků na sociální služby na rok 2019 (jednání za asociaci 

krajů)

1360 16.09.2019 23:50:22 KOCÁNEK Marek člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Aktivní činnost v komisi pro rozvoj cestovního ruchu. Účast na všech jednáních komise pro rozvoj cestovního 

ruchu. Činnost v rámci pracovní skupiny k personálnímu auditu - účast na pravidelných schůzkách, jednání s 

vedoucími odborů, studie dokumentů.

Účast na slavnostním zahájení podzimního veletrhu Zahrada Čech

1358 16.09.2019 16:20:11 KOMÍNEK Jaroslav náměstek hejtmana rok 2019 106 539 Kč 0% 0 Kč 100% 106 539 Kč 106 539 Kč Řešení nepředvídatelných a nenadálých situaci s neplánovaných ukončení zasmluvněné autobusové dopravy  

v oblastech Lounsko, Žatecko, Podbořansko, Vejprtsko, Litoměřicko kdy dopravce “Busline” bezprecedentně 

přestal plnit smlouvu.

Aktivní účast na jednání výkoného výboru ECRN.

Jednání v dopravní sekci euroregionu. 

Účast na jednání Dozorčí rady DSÚK.

Aktivní účast na výběrových řízeních DSÚK, SÚS.

Účast na jednání ECRN.

1379 18.09.2019 10:46:07 KOSSAKOWSKI Vladimír člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Zastupitel ZUK, člen výboru národnosních menšin. Účast na akci Barevný region ( návštěvník ).  Studování 

materiálů a podkladů pro ZUK, spolupráce s MO ANO Teplice pro zpracování podkladů a případné 

spolupráce s v rámci město / kraj. Účast na jednání klubu.

Neúčast na ZUK a výboru bohužel nejsem schopen doložit protože nevedu patřičnou evidenci.

K těmto akcím jako zastupitel a člen výboru národnostních menšin nemám .Nicměne jako člen výboru národnostních menšin 

jsem se účastnil jednání v rámci barevného regionu.

1401 24.09.2019 09:23:46 KOVÁČOVÁ Darina člen komise rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Účast na Technodays pořádaných v Chomutově

Práce ve školské radě na stavební škole v Kadani

Výjezdní zasedání komise v Děčíně, uspořádání výjezdního zasedání komise zahraničních vztahů a valné 

hromady Euroregionu Krušnohoří v Jirkově, Dny dopravního podniku v Chomutově

Účast na vyhlášení nejlepšího sportovce roku v kraji

Účast na charitativní akci Krása pomáhá dětem

Účast na konferenci sociálních služeb ve spolupráci s Ústeckým krajem Jak zvládnout stres a nevyhořet

1380 18.09.2019 10:48:07 KRASTENICSOVÁ Radmila předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč - účast na jednání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ÚK (100%)

- účast na jednání Komise pro sport a volný čas

- účast na jednání CZESHY (Unie školských asociací)

- účast na pravidelné poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných ÚK;  na poradě k financování škol

- účast v Konkursní výběrové komisi (předsedkyně komise)

- členka poroty soutěže Moderní škola 4,0

- účast na společném jednání zástupců zdravotních škol ÚK

- účast na jednání Komise pro přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora 

mládeže"

- zastoupení a doprovod čínské delegace z města Huangshan z partnerské provincie Anhui

- pravidelná účast na jednání Školské rady Gymnázia Litvínov a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 

školy zdravotnické v Ústí nad Labem

- účast na Veletrhu obchodních příležitostí v Chomutově

- účast při předávání cen v soutěžích pořádaných ÚK: Děčínská vlna, GASTROLABE, O Zlatou kuklu 

společnosti SIAD, Juniorský maraton, Soutěž kadeřníků a krejčí, Dětská porta ÚK, Stavíme ptačí budky, 

Moderní škola, Krušnohorský regiofest, Garden party, Labe Aréna Račice, Dobrý list komory

- účast na akci SOKRATES - Regionální veletrh středního vzdělávání

- pravidelná návštěva škol a školských zařízení zřizovaných ÚK

- účast na 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti v Opavě

- účast na Letní olympiádě dětí a mládež v Libereckém kraji (23. 6. - 28. 6. 2019)

1418 27.09.2019 11:00:31 KUBERA Jaroslav člen zastupitelstva ÚK rok 2019 6 053 Kč 200% 12 106 Kč 0% 0 Kč 12 106 Kč Aktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské, 

republikové i mezistátní, kdy pozice předsedy Senátu PČR jsou relevantní zkušenosti přenášeny do činnosti 

člena Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Aktivní činnost při přípravě legislativních změn, sloužících k rozvoji regionu.

1396 22.09.2019 11:48:40 KULHÁNEK Jiří člen výboru rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Aktivní účast ve finančním výboru s několika konkrétními podněty k rozpočtu a hospodaření Ústeckého kraje. 

Jednání s řediteli středních škol zřizovaných krajem, které provádí svou činnost na území města Kadaně a s 

tím i spojená vzájemná spolupráce na rozvoji těchto škol. Jednání se spolky, které zajišťují sociální 

problematiku v rámci Ústeckého kraje v oblasti sociálního bydlení a protidrogové tématiky.

Aktivní činnost při přípravě legislativních změn v oblasti sociálních dávek na bydlení.
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Podklad pro přiznání mimořádné 

KUTNER Zdeněk člen výboru rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Proaktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na obecní a krajské úrovni samosprávy, zejména v 

oblasti činnosti Komisí RÚK – Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, krajem podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně okres Louny).

1381 18.09.2019 12:35:54 LAIBL Radim člen komise rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Aktivní účast na Radě pro rozvoj lidských zdrojů, jejíž jsem členem, účast na MUNI WORLD Conference v 

Izraeli, kde jsem zastupoval Ústecký kraj, aktivní účast v Destinační agentuře Dolní Poohří, kde jsem členem, 

jednání o technických klubech, jakožto projektu Ústeckého kraje, aktivní činnost v klubové i regionální 

akademii v Teplicích, která je podporovaná Ústeckým krajem

- účast na kempu talentované mládeže 2019 podporované krajem, Dočesné 2019, Slavností cibule v Račeticích 2019, 

Císařském dni v Kadani, akcí v Jimlíně, Barmanské show v Žatci (záštita hejtmana, akci jsem dokonce uváděl), spolupráce při 

budování cyklostezky podél Ohře na úseku Žatec - Nechranická  přehrada, spolupráce při kotlíkových dotacích v rámci 

ochrany životního prostředí

1353 16.09.2019 11:39:15 MATĚJKA Miroslav člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Účast na jednání krajského zastupitelstva za které je odměna přiznávána. Nepřítomnost 1x ( nemoc ). Účast 

na jednání majetkové komise jako člen, 2x nepřítomnost ( povolán na vojenské cvičení )

Účast na 43. ročníku veletrhu Zahrada Čech.

1408 25.09.2019 09:06:00 MATOUŠ Zdeněk náměstek hejtmana rok 2019 106 539 Kč 0% 0 Kč 100% 106 539 Kč 106 539 Kč Pravidelná účast na SR UJEP. Účast na Komisi RÚK pro rozvoj cestovního ruchu. Pravidelná účast na 

Redakční radě. Pravidelná účast na Správní radě ČŠ. Správní rada DA Dolní Poohří - červen 2019. Komise 

pro reg. rozvoj, zemědělství a venkov - Ještěd - říjen 2019

Účast na Region a GO 2019 - leden 2019. Účast na veletrhu v Lipsku - leden 2019. Veletrh Reisemese Dresden - leden 2019. 

Výroční zasedání Destinačního fondu ČŠ - únor 2019. Veletrh Holliday World - únor 2019. Kníže Clary, 75. narozeniny - sobota 

23. 3. 2019. Předání cen vítězům projektu 3 ZOO - duben 2019. Plavební stupeň Děčín aneb konec přešlapování - duben 2019. 

Zahrada Čech - duben 2019. ÚL Zoo - zahájení letní sezóny- sobota 13. 4. 2019. 26. plenární zasedání rady NP ČŠ - duben 

2019. Pietní akt k udělení památky obětí popravených v Malé pevnosti Terezín - květen 2019. Otevření lanového parku TP - 

květen 2019. LeaderFEST 2019 - květen 2019. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Liblicích 

- květen 2019. Den záchranářů - sobota 15. 6. 2019. Podnikatelské fórum ÚK "Mezinárodní spolupráce ÚK v centru Evropy" - 

červen 2019. Memorial Air Show - sobota 22. 6. 2019. Služební zahraniční cesta do Baku - 5. - 8. 7. 2019. ME juniorů v 

rychlostní kanoistice Račice - sobota 13. 7. 2019. Návštěva Vladimirské oblasti - 15. - 18. 7. 2019. 48. Mistrovství ČR v 

požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru ČR a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v 

požárním sportu - 30. - 31. 8. 2019 (sobota). Služební zahraniční cesta na Ukrajinu - 5. - 8. 9. 2019. 15 let založení MAS Český 

sever - září 2019. Energetické fórum ÚK 2019 - říjen 2019. Labská cyklostezka Dobříň - říjen 2019. Předávání značky 

spokojený zákazník ÚK - říjen 2019. Zahraniční služební cesta EXPO Čína - 5. 11. - 10. 11. 2019

1394 20.09.2019 08:54:01 MEJSTŘÍKOVÁ Lubomíra člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč - Člen Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

- Člen Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje

- Činnost zastupitele o víkendu - zvyšování kvalifikace, tj. účast v komplexním vzdělávacím programu pro 

volené představitele obcí a měst v roce 2019, získání certifikátu - Zastupitel v kurzu - Finanční řízení 

samospráv

- Účast na výstavě Superfestival zdraví 2019 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě p.o. Ústeckého kraje

- Účast na Závodě dračích lodí 2019 na Matyldě v Mostě

- Účast na Zahradě Čech 2019 v Litoměřicích

1363 17.09.2019 08:27:17 MIKL Vlastimil předseda komise rok 2019 23 003 Kč 200% 46 006 Kč 0% 0 Kč 46 006 Kč 100% účast na jednání komise Životního prostředí, , celkem 6x aktivní místní šetření k EIA, které schvalovala 

komise ŽP, 90% účast na zasedání Výboru pro sociální věci, 100% účast na zasedání výboru Pro ŽP a 

zemědělství ÚK. .

Účast na zahájení Krajských dožínek v Peruci, na zahájení Zahrady Čech v Litoměřicích, účast na vyhlášení Soutěže Vesnice 

roku 2019 v LIpové Předseda výběrové komise dotace na  Odpady 2019.

1375 18.09.2019 10:09:30 MIKLOŠOVÁ Drahomíra předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč Člen Regionální rady soudržnosti Severozápad

Člen Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje

Člen Pracovní skupiny k vyhodnocení závěrů personálního auditu ÚK

Člen předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

Předsedkyně komise Rozvoj lidských zdrojů při HSRM 

Účast na akcích CSP Litoměřice

Účast na výjezdním zasedání členů vlády ČR a předsedů a členů výborů Parlamentu ČR

Účast na výběrových řízeních veřejných zakázek ÚK za klub ODS

1373 17.09.2019 21:53:12 NEDVĚDICKÝ Petr člen zastupitelstva ÚK rok 2019 14 528 Kč 200% 29 056 Kč 0% 0 Kč 29 056 Kč Účast na společných jednáních města Ustí nad Labem a KÚ v programu Smart Cities, dle možností účast na 

jednáních Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Komise pro rozvoj cestovního ruchu.

Účast na akcích konaných pod společnou záštitou Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem

1409 25.09.2019 09:25:12 PIMPARA Jiří člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč - účast na jednáních výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL v roce 2019

- účast na akcích pořádaných rumburskou pobočkou Oblastního muzea v Děčíně v roce 2019

- předávání cen a účast na některých akcích podporovaných ÚK (Tour de Femini, Tour De Zeleňák, atd.)

- předávání cen a účast na některých akcích podporovaných ÚK (Tour de Femini, Tour De Zeleňák, atd.)

1352 16.09.2019 11:23:36 RICHTER Jan předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč - účast na akcích Ústeckého kraje

- řízení výboru a předávání info zastupitelstvu ÚK

- navázání spolupráce s městy v Albánii, kdy jsou připravena partnerská města pro Ústí nad Labem - Korce, 

Chomutov - Tepelene a Krupka - Berrati

- navázání spolupráce v Albánii region Vlore s Ústeckým krajem

- účast na akcích ÚK

1377 18.09.2019 10:18:21 RYBÁK Stanislav náměstek hejtmana rok 2019 106 539 Kč 0% 0 Kč 100% 106 539 Kč 106 539 Kč Účast na všech jednáních zastupitelstva a všech jednání RÚK (kromě jedné-dovolená v zahraničí); jednání a 

agrární komorou a účast na soutěži Potravina kraje Přemysla Oráče (březen, květen);

jednání na ministerstvech a se zástupci Moravskoslezského a Karlovarského kraje k přípravě Uhelné 

platformy (leden, únor, březen) včetně přípravy Memoranda o společném postupu;

reprezentace kraje na zdravotnických seminářích a konferencích (v podstatě každý měsíc); reprezentace 

kraje na akcích v celém kraji  sobotách a nedělích (akce hasičů, měst a příspěvkových organizací v podstatě 

každý měsíc nejméně 2); zastupování kraje na jednáních zastupitelstev měst (např. Litoměřice červen, září);

osobní účast na akcích spojených s realizací Podpory rozvoje technického a přírodovědného vzdělávání; účast na seminářích 

ke stipendijnímu programu pro vzdělání lékařských i nelékařských oborů; účast na komisích veřejných zakázek v Podpoře 

technického a přírodovědného vzdělávání, na komisích veřejných zakázek ve zdravotnictví včetně zakázek Zdravotnické 

záchranné služby; získávání finančních prostředků pro krajský akční plán;

1395 20.09.2019 10:45:54 RYCHTAŘÍK Milan člen komise rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč jedna omluvená absence z důvodu konání městského zastupitelstva. Místopředseda komise SMART ÚK aktivníé účast komise SMART

1371 17.09.2019 14:05:51 SACHETOVÁ Jitka uvolněný člen Rady ÚK rok 2019 96 854 Kč 0% 0 Kč 100% 96 854 Kč 96 854 Kč Účast "DUCHCOVSKÝ VIADUKT" , Vyhlášení "OSOBNOST ROKU ÚK za rok 2018 /únor 2019, Pravidelná 

účast na výboru pro kulturu a památkovou péči - celoročně 2019, Účast na akci Přemysl Oráč, Stadice, 

Terezínská Tryzna - květen 2019, Zahájení i. ročníku Kulturního fóra ÚK, červen 2019, Účast na Krajských 

dožínkách v Peruci, září 2019, Účast na zahájení Workshopu na téma Hornického regionu 

Krušnohoří/Erzgebirge mezi sv. dědictvím /1998/2019/, září 2019, Zahájení Výstavy Zahrady Čech, září 2019.

srpen, záštita Libochovice "Umíme se bavit" září, záštita Workshop na téma Hornického regionu Krušnohoří, v Muzeu Most

1383 18.09.2019 14:09:10 SVOBODA Zbyněk člen zastupitelstva ÚK rok 2019 14 528 Kč 200% 29 056 Kč 0% 0 Kč 29 056 Kč účast na zasedání kontrolního výboru a dopravní komise. Dozorčí rada divadla Ústí n. L. Dozorčí rada 

Regionální rozvojové agentury. 

Jednání - SŽDC - VRT, Úřad Ústeckého kraje- kamionová doprava Střekov, HSR-Ú - rozvoj Ústí n. L., ČVUT 

FD - Děčín, ČD a.s.- železniční doprava v Ústeckém kraji

Magistrát Ústí n. L.- prezentace Technopark Ústí- Střekov,

účast Smart konference - Chomutov, Podnikatelské fórum - Litoměřice, valná hromada RRA

Návštěva představeních Severočeského divadla opery a baletu v Ústí n. L.

Návštěva atletické Grand Prix Ústí n. L.

1385 19.09.2019 09:37:04 SYKÁČEK Jaroslav předseda komise rok 2019 8 475 Kč 200% 16 950 Kč 0% 0 Kč 16 950 Kč Aktivní organizování schůzí Výboru RÚK pro cestovní ruch se zaměřením na poznávání atraktivních míst 

Ústeckého kraje, aktivní spolupráce na naplňování mezinárodní spolupráce mezi Vladimirskou gubernií a 

Ústeckým krajem (např.pořádání stezky odvahy pro děti z RF), aktivní spolupráce se Severočeskou 

vědeckou knihovnou Ústí nad Labem ( např.,slavnostní otevření poradenského a edukačního střediska), 

aktivní spolupráce s Gymnáziem Rumburk, aktivní spolupráce se ZUŠ Rumburk, aktivní spolupráce s 

Dětským domovem Lipová (např.účast na rozloučení s létem)

aktivní zapojení se do soutěže Český med pořádané a vyhodnocované na Zahradě Čech v Litoměřicích (zlatá a stříbrná 

medaile)

1402 24.09.2019 09:33:10 ŠKUDRNOVÁ Jana člen výboru rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Vysoká účast a aktivní příprava na zasedání výboru (řádně omluvena jednou z důvodu čerpání dovolené). 

Totéž platí i u zasedání Zastupitestva ÚK.

Účast na několika kulturních a sportovnich akcí, kde je partnerem ÚK.

1387 19.09.2019 12:34:14 ŠMÍD Petr náměstek hejtmana rok 2019 106 539 Kč 0% 0 Kč 100% 106 539 Kč 106 539 Kč člen Výboru Regionální rady ROP Severozápad

člen Redakční rady Krajských novin Ústeckého kraje

člen Pracovní skupiny Fondu ÚK

člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport

člen Pracovního týmu IROP 2021 – 2027 pro oblast vzdělávání

člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK

člen Výkonného výboru spolku Labe aréna, z.s.

člen Komise Smart Region ÚK

člen Rady programu Erasmus+

člen Konkursní komise

člen Hodnotící komise

a řada dalších

-	navazovaní mezinárodní spolupráce ve školství 

-	navazovaní mezinárodních vztahů

-	organizování sportovních soutěží, např. „Olympiáda dětí a mládeže“

-	kulturní činnost

-	krajská soutěž „Moderní škola 4.0“

-	mezinárodní, republikové sportovní soutěže 

-	organizování ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“

-	podpora pro rozvoj výukových programů

-	organizování významných akcí a projekty, zařazené do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, např. „Mistrovství Evropy 

juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice“

a řada dalších

1413 27.09.2019 08:05:01 ŠTEJNAR Radek neuvolněný člen Rady ÚK rok 2019 31 478 Kč 200% 62 956 Kč 0% 0 Kč 62 956 Kč Průběžná účast na akcích Českého svazu dobrovolných hasičů, soutěže.

Účast a na Okresním zasedání ČSV v Chomutově -řešení krajských dotací pro včelaře.

Pravidelná účast v sociálním výboru. Účast na Konferenci o sociálních službách v Jirkově září 2019.

příprava projektu na podporu rozvoje Cykloturistiky a  Singltreků pilotní projekt, podpora projektu v rozpočtu na 2020.

1367 17.09.2019 12:56:26 TOMÁŠOVÁ Pavla člen výboru rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Účast na jednáních Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, účast na výjezdovém 

zasedání (červen 2019).

Účast na akcích financovaných ÚK, mimo jiné: Mládí s filharmoniky, Janovský sedmiboj, Zahrada Čech, výstavy v Galerii 

výtvarného umění v Mostě.

1349 16.09.2019 10:45:20 URBÁNEK Petr člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Zástupce kraje v dozorčí radě DSÚK (místopředseda - bezplatná funkce, aktivní účast na jednáních DR)

Člen Kontrolního výboru ZÚK (místopředseda, aktivní účast na všech jednáních a prováděných kontrolách, 

řízení jednání KV v nepřítomnosti předsedkyně)

Člen zastupitelského klubu Hnutí ANO2011 (místopředseda - bezplatná funkce, aktivní účast na všech 

zasedáních

a na přípravě stanovisek klubu)

Příspěvky do měsíčníku Listy Ústeckého kraje

1406 25.09.2019 07:29:27 VÁVRA Tomáš člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Aktivní činnost v komisi ŽP, účast na akcích pod záštitou UK, Účast na komisích, dotace odpadového hospodářství UK

1419 27.09.2019 11:13:08 VODIČKA Jaroslav člen zastupitelstva ÚK rok 2019 14 528 Kč 200% 29 056 Kč 0% 0 Kč 29 056 Kč Aktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na úrovní obecní a krajské samosprávy. Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. odborná fóra), krajem podporovaných (např. akce Rodinného 

stříbra Ústeckého kraje), či těch, kterým byla udělena záštita hejtmana.

1361 17.09.2019 07:48:22 VODSEĎÁLEK Pavel předseda výboru rok 2019 82 326 Kč 0% 0 Kč 100% 82 326 Kč 82 326 Kč aktivita na pravidelných zasedáních výboru pro národnostní menšiny, účast na všech jednáních. Zastupování 

kraje na akcích národnostních menšin v Ústeckém kraji o sobotách nedělích. Zastupování na akcích kraje na 

které jsem delegován, jako zástupce Ústeckého kraje, včetně účasti na akcích organizovanými občanskými 

sdruženími, národnostními menšinami. Pravidelná účast na jednání představenstva společnosti Regionální 

rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., dozorčí rada Severočeského divadla s.r.o. Ústí nad Labem. 

Zabezpečování vydání Zpravodaje národnostních menšin Ústeckého kraje, vyhlášení středoškolského 

studenta národnostních menšiny žijícího v Ústeckém kraji. Kulturní akce Barevný region pro národnostní 

menšiny z Ústeckého kraje. Účast na poradě neziskových organizací organizovaných Romským 

koordinátorem k propagaci kulturních akcí organizovaných národnostními menšinami, spolupráce při 

zabezpečování kulturních, společenských akcí.

Podpora získávání finančních prostředků z fondu Ústeckého kraje, jednotlivých statutárních měst pro akce národnostních 

menšin, na kterých se aktivně zúčastňuji. Například přehlídky Romské kultury organizované Romskými spolky, přehlídka 

Romských souborů v Ústeckém kraji, oslav Lunárního roku po celém Ústeckém kraji organizované Vitnamskou komunitou, 

oslava zahájení školního roku organizovaného Vitnamskou komunitou Ústí nad Labem ve spolupráci se starostkou městského 

obvodu město střed. Fotbalový turnaj Vitnamské komunity pro celý Ústecký, Liberecky kraj. Pravidelné kulturní a společenské 

akce Bulharské národnostní menšiny, Slovenské, Maďarské národnostní menšiny. Podpora a získávání finančních prostředků 

na různé festivaly Romské komunity, přehlídky tanečních, pěveckých soutěží. Kulturní a společenské akce Ruské, Ukrajinské 

národnostní menšiny. Hodně akcí organizovaných Židovskou obcí Teplice, k židovské kultuře, akce pro mládež, školy 

zaměřené na besedy a výklad holokaustu.

1359 16.09.2019 19:09:18 VOMÁČKA Petr člen zastupitelstva ÚK rok 2019 7 264 Kč 200% 14 528 Kč 0% 0 Kč 14 528 Kč Zastupitel Ústeckého kraje, člen Výboru pro zdravotnictví ÚK, člen Dozorčí rady KZ a.s. - aktivní činnost, 

100% účast.

Průběžná jednání se starostou Dolní Poustevny, jednání s ostatními starosty šluknovského výběžku na téma 

"zdravotnictví".

Člen Správní rady České švýcarsko, o.p.s. jejímž spoluzakladatelem je Ústecká kraj.

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně sokres 

Děčín).
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