
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: 10.1

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Záměr kraje nabýt 100 % akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Nárok na rozpočet:
V rozpočtu na rok 2019 nejsou alokovány žádné prostředky na nákup akcií, neboť není reálné tyto v letošním 
roce nakoupit a v návrhu rozpočtu na rok 2020 také nejsou plánovány prostředky na odkup akcií jiných 
akcionářů. V případě požadavku na realizaci nákupu lze toto finančně řešit v požadované výši v průběhu roku 
za použití centrální rezervy na odboru EK.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 6. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 003/81R/2019

Přílohy: 

10.1-1 Název: bod 10.1 priloha 1.pdf Důvodová zprava U

10.1-2 Název: bod 10.1 priloha 2 black.pdf
Seznam akcionářů Regionální 
rozvojové agentury Ústeckého kraje, 
a.s.

U

10.1-3 Název: bod 10.1 priloha 3.pdf
Předmět podnikání Regionální 
rozvojové agentury Ústeckého kraje, 
a.s.

U

10.1-4 Název: bod 10.1 priloha 4.pdf Přehled agentur U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
stanovení majetkové účasti na společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. ve výši 
100 %.



B) schvaluje

jednání Rady Ústeckého kraje s ostatními akcionáři společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého 
kraje, a.s., vlastnícími nyní v souhrnu 26,5 % akcií s cílem zakoupit jejich akcie za optimálních podmínek 
postupem dle stanov Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. s tím, že musí být odkoupeny 
akcie v celkové výši 26,5 % tak, aby se Ústecký kraj stal 100% vlastníkem všech akcií této společnosti.

C) ukládá

Radě Ústeckého kraje vykoupit akcie od stávajících akcionářů společnosti Regionální rozvojová agentura 
Ústeckého kraje, a.s. za účelem realizace usnesení dle bodu A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2020

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva viz bod 10.1 priloha 1.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí odboru legislativně-právního

Ing. Pavel Hajšman,
vedoucí odboru regionální rozvoje

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 25. 
11. 2019

2 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 25. 11. 
2019

3 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 25. 11. 
2019

4 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Miroslava Mašková 22. 11. 2019


