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Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu 
s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také 
„Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly 
schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 02. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017. 
 
Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého 
majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2020 – 2022 a na majetkoprávní 
vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle 
schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 09/2018 Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi 
vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje. 
 
 

Příjmy  v tis. Kč v %  

Druhové 
třídění 

Název 
Schválený 
rozpočet 

2019 

Návrh 
rozpočtu 

na rok 
2020 

Index návrhu 
rozpočtu 2020 
a schváleného 
rozpočtu 2019 

Nedaňové 
příjmy 

Přijaté úroky 2 000 3 000 150 

 
Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých 
úroků za rok 2019 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic 
a oprav ve výši 3 000 tis. Kč.  
 
 

VÝDAJE FONDU INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE: 
 
Při sestavování rozpočtu na rok 2020 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu 
rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje dne 24. 6. 2019. 
 
Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny akce, které přecházejí z roku 2019 a akce v takové stavební 
připravenosti, že je reálný předpoklad zahájení jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 
2020. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu 
objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, 
které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních 
apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší 
špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.  
 
Finanční prostředky v rámci odboru majetkového jsou určeny na majetkoprávní vypořádání 
dotčených pozemků.  
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V oblasti kanceláře ředitele je do rozpočtu zařazena akce Rekonstrukce objektu Velká 
Hradební 3121/50, Ústí nad Labem ve výši 25 000 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu 
z důvodu řešení potřeby vytvoření nových kancelářských míst, vyřešení věcného břemene 
na vjezd do garáží budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a vlastnictví budovy ve středu 
města, navazující na budovu „A“ krajského úřadu. 
 
V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 
2019 s plánovaným dokončením do konce roku 2020 (např. Střední škola zahradnická 
a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce 
objektu auly (Českolipská 123) – 31 300 tis. Kč, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální 
a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 
Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) – 37 000 tis. Kč nebo Střední 
lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu 
pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) – 6 900 tis. Kč), akce se zpracovanou projektovou 
dokumentací, akce z Investičního plánu a havarijní akce.  
 
V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2019 
s plánovaným dokončením do konce roku 2020 (Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava 
střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14 - 2 000 tis. Kč, Oblastní muzeum v Lounech, 
p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43) - 24 000 tis. Kč) a akce, jejichž 
účelem je rekonstrukce a modernizace majetku. 
 
V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny nové akce (např. Domovy pro seniory 
Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných 
ploch – 2 300 tis. Kč, Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – oprava zpevněných 
ploch a úprava parků u kulturního objektu – 2 250 tis. Kč, Centrum sociální pomoci Litoměřice, 
p. o. – Domov U Trati Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů – 
2 524 tis. Kč), akce přecházející z roku 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020, případně 
v roce 2021 (Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov 
– rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) – 5 523 tis. Kč, Domovy sociálních 
služeb Litvínov – rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených 
s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká č. p. 16) – 5 000 tis. Kč). 
 
V oblasti zdravotnictví jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2019 s plánovaným 
dokončením do konce roku 2020 (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - 
výstavba výjezdové základny v Lovosicích – 30 610 tis. Kč, Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem – 
10 179 tis. Kč). 
 
V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 
2019 s plánovaným dokončením do konce roku 2020, případně v roce 2021 (Rekonstrukce 
silnice II/261, hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad 
Labem – 7 502 tis. Kč, Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín – 5 000 tis. Kč, Komunikace 
II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – 3 000 tis. Kč, Rekonstrukce mostu 2541 
- 15 Nová Ves v Horách – 3 000 tis. Kč atd.). 
 
Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje. 
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Běžné výdaje  v tis. Kč  v % 

Schválený 
rozpočet roku 

2019 

Střednědobý 
výhled 

rozpočtu na 
rok 2020 

Požadavek 
odboru 

Návrh rozpočtu 
na rok 2020 

Index návrhu 
rozpočtu 2020 a 

schváleného 
rozpočtu 2019 

70 823  72 000  59 121  59 121  83,48  

 
V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných 
příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost 
plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího 
rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů 
hygienických, bezpečnostních, požárních apod.). 
 
 
Přehled po oblastech: 

v tis. Kč 

Název oblastí 
Návrh rozpočtu na 

rok 2020 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 49 941 

Oblast kultury a památkové péče 3 187 

Oblast sociálních věcí 5 991 

Oblast investiční 2 

Celkem 59 121 

 
Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
(49 941 tis. Kč). 
 
Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu: 

 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. 
- výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 14 500 tis. Kč 

 Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, 
Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S  
(Čelakovského 5) 14 500 tis. Kč 

 Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově  
teoretického vyučování (Dělnická 21) 6 200 tis. Kč 

 
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem na rok 2019: 
Návrh rozpočtu na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 (70 823 tis. Kč) nižší 
o 11 702 tis. Kč, což představuje pokles o 16,52 %. 
Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu výše předpokládaného zůstatku účtu Fondu 
k 31. 12. 2019 (54 000 tis. Kč), kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu a také 
skutečností, že do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých je předpoklad čerpání 
finančních prostředků na realizaci do konce roku 2020 nebo na zahájení realizace 
s předpokladem dokončení v roce 2021.  
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Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů: 
 
Dle tabulky řádek č.: 
 

ODBOR INVESTIČNÍ 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
 

4. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května) – 
2 200 tis. Kč 
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu velké tělocvičny. 
Vlivem špatné hydroizolace dochází k roztahování a vyboulení parket způsobené 
vzlínáním spodní vlhkosti. Akce zahrnuje rozebrání podlahy, obnovu hydroizolace 
a položení nové podlahy. Součástí bude též obnova záchytných a ochranných sítí 
a oprava poškozeného ostění. V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové 
dokumentace, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na stavební práce. Dojde 
k úspoře provozních nákladů za opravy. 
 

5. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády 
(Komenského 562) – 3 150 tis. Kč 
Z důvodu odstranění špatného stavu fasády bylo v roce 2019 zahájeno zpracování 
projektové dokumentace na její opravu včetně klempířských konstrukcí, doplnění 
a opravu narušené vrchní vrstvy venkovní omítky včetně povrchové úpravy celé fasády. 
Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 
3 150 tis. Kč. Akce nemá vliv na provozní náklady. 
 

6. Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického 
vyučování (Dělnická 21) - 6 200 tis. Kč 
Stávající sociální zařízení je po 27 letech užívání za hranicí životnosti. Proto bylo v roce 
2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu sociálních 
zařízení v budově teoretického vyučování. V rámci stavebních prací bude provedena 
výměna všech zařizovacích předmětů, veškeré zdravotní instalace, obklady stěn, 
podlahové krytiny - dlažby, oprava omítek, obnova maleb a nátěrů, výměna dveřních 
křídel, výměna vypínačů, zásuvek a svítidel. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na realizaci v předpokládané výši 6 200 tis. Kč. Realizací akce dojde ke snížení 
finančních nákladů na udržení provozuschopnosti těchto zařízení a ke snížení spotřeby 
elektrické energie i vody. 
 

7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna 
vnitřních instalací (Keplerova 7) – 14 500 tis. Kč 
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu vnitřních 
instalací. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení zpracování projektové 
dokumentace na výměnu zdravotně technické instalace, elektroinstalace včetně 
elektrorozvaděčů a svítidel, rozvodů ústředního vytápění včetně úpravy výměníkové 
stanice. Zároveň bude třeba provést navazující opravu stávajících sociálních zařízení 
a s tím související stavební práce (nové obklady, dlažba, sanitární vybavení a výmalba). 
Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení stavebních prací 
v předpokládané výši 36 300 tis. Kč, s plánovaným dokončením v roce 2021. Není 
předpoklad výrazné změny provozních nákladů. 
 

8. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, 
Ústí nad Labem, p. o. – výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) 
- 14 500 tis. Kč 
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění závad vyplývajících 
z energetického auditu a z potřeby zvýšení pohody v užívání objektu. Realizací akce 
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dojde k lepšímu vnitřnímu vzhledu a zejména funkčnosti budovy. Do konce roku 2019 
bude zpracována projektová dokumentace na výměnu všech vnitřních rozvodů včetně 
zavedení potřebných výstupů do jednotlivých učeben a místností. V rámci stavebních 
prací bude provedena výměna rozvodů (voda, plyn, elektro, odpady, topení), výměna 
otopných těles, výměna osvětlovacích těles ve všech prostorách budovy a vymalování 
prostor školy po provedení prací. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na zahájení realizace v předpokládané výši 36 300 tis. Kč s plánovaným dokončením 
v roce 2021. Není předpoklad výrazné změny provozních nákladů. 
 

9. Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416, p. o. - celková oprava budovy 
(Růžová 3) – 3 700 tis. Kč 
Přes drobné dílčí opravy se budova školy postupně dostala do havarijního stavu a Česká 
školní inspekce při své kontrole uložila škole přijmout opatření k odstranění nedostatků 
v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu 
zařazena akce na opravu střechy a střešních vikýřů, opravu dlažby na terase, odstranění 
vzlínající vlhkosti ze základů, výměnu oken a opravu fasády, opravu podhledů, podlah 
a osvětlení v několika místnostech, opravu vnitřního i venkovního schodiště, výměnu 
17 let starého kotle na pevná paliva za nový plynový kotel a v neposlední řadě opravu 
sociálního zařízení v suterénu. Uvedené práce povedou k výrazné úspoře energií a tím 
i provozních nákladů. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude provedeno 
po zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na realizaci v předpokládané výši 3 700 tis. Kč. 
 

10. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava střechy a venkovních 
opěrných zdí (Chelčického 4) – 5 600 tis. Kč 
Z důvodu odstranění špatného stavu střechy a opěrné zdi u jižní stěny objektu školy byla 
do rozpočtu zařazena akce na opravu střechy a venkovních opěrných zdí. V současné 
době do budovy trvalé zatéká a drobnější opravy již nejsou možné. V rámci stavebních 
prací proběhne celková oprava střechy včetně komínů a klempířských prvků. Části 
opěrných stěn anglických dvorů vykazují značné vyboulení a hrozí jejich sesuv, který by 
mohl zavalit dvě třídy. Bude nutné provést opravu opěrných zdí spojenou s odizolováním 
základové spáry objektu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení 
realizace v předpokládané výši 11 600 tis. Kč. Dojde k úspoře provozních nákladů 
za opravy. 

 
11. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace 

tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné - 91 tis. Kč 
Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, 
střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá 
úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění 
záručních podmínek. 
 
 
Oblast kultury a památkové péče 
 

14. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí 
č. p. 517/14 - 2 000 tis. Kč 
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění zatékání do budovy poškozenou 
střechou. V rámci opravy střechy bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární 
ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a atik a oprava 
poškozené fasády zatékáním. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce 
v předpokládané výši 16 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na dokončení realizace akce. Bez vlivu na provozní náklady. 
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15. Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací – 
1 150 tis. Kč 
V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná 
a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu 
a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu zařazena 
akce na opravu prostor zámku včetně restaurátorských prací. Do konce roku 2019 bude 
zahájeno zpracování projektové dokumentace na opravu kamenných ostění dveří 
hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, opravu ostění dveří 
vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V arkádové 
chodbě je plánována výměna nevhodně zvolených oken za okna vyrobená podle 
dochovaných dobových fotografií, umožňujících větrání a zamezujících průniku srážkové 
vody. Dalším cílem akce je restaurátorský zásah a finální úprava stěn a stropů 
na schodišti jižního křídla (včetně opravy schodišťových stupňů), v arkádové chodbě 
s přípravnou jídel, panské oratoři, reprezentativních salonků jižního křídla, rytířského 
sálu jižního křídla. Restaurátorský zásah na štukové výzdobě nad vchodem na hudební 
kruchtu. Na těchto plochách bude proveden předběžný restaurátorský průzkum, 
na podkladě jeho výsledků bude rozhodnuto o výmalbě nebo barevné lazuře těchto 
ploch. Současně bude proveden průzkum dřeva a statiky krovu nad kaplí a bude 
zpracován návrh na opravu krovu kaple. Bude provedena termosanace záklopových 
trámových stropů napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Následně bude 
provedeno restaurování stropu v Rytířském sále. V závěru dojde k instalaci závěsů 
na okna v Rytířském sále a barokních saloncích. Finanční prostředky v roce 2020 jsou 
určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. 
Stavební práce se odhadují ve výši 17 000 tis. Kč.  Bez vlivu na provozní náklady. 
 

16. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné - 23 tis. Kč 
V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" 
provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace 
štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 23 tis. Kč jsou 
určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka  
za řádné splnění záručních podmínek. 

 
Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže -
zádržné - 14 tis. Kč 
V roce 2015 byly v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového 
ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky  
v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2019 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny 
na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka  
za řádné splnění záručních podmínek. 
 
 
Oblast sociálních věcí 
 

19. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov - 
likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava zpevněných ploch - 2 300 tis. Kč 
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a kanalizace 
v prostorách areálu domova. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové 
dokumentace i realizace akce. Celkové výdaje se odhadují ve výši 2 300 tis. Kč. 
Na pozemku bude provedena likvidace septiku, jeho vyčištění, dezinfekce a zásyp 
vhodným materiálem, bude provedeno odvodnění zpevněné plochy a parkoviště. 
Podloží plochy komunikace a parkoviště bude zpevněno (položení a zhutnění povrchu 
z kamene, zpevnění novými asfaltovými povrchy). U komunikací budou zabudovány 
betonové a kamenné obruby. Dále bude provedeno vysvahování a odvodnění 
kanalizací. Bez vlivu na provozní náklady. 
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20. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov - oprava 
zpevněných ploch a úprava parků u kulturního objektu - 2 250 tis. Kč 
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu zpevněných ploch, které je 
potřeba upravit pro usnadnění pohybu imobilních klientů v areálu domova i v přilehlých 
parcích. V roce 2020 se předpokládá zpracování projektové dokumentace i realizace 
akce. Celkové výdaje se očekávají ve výši 2 250 tis. Kč. U zpevněných ploch bude 
provedena demontáž stávající plochy z betonových panelů a z recyklátu asfaltu, dojde 
ke zhutnění podloží, položení nového asfaltového povrchu, osazení betonovými žlaby. 
Z parkových chodníčků bude odstraněna štěrkodrť a demontovány obruby. Bude 
provedeno zhutnění podloží včetně montáže obrub a odvodňovacích drenáží. Na část 
povrchu chodníčků bude položen povrch z recyklovaného asfaltu, zbylá část bude 
provedena ze žulových kostek. Dále budou instalovány obrubníky a namontováno 
venkovní osvětlení v parcích. Případné rozdělení výdajů na běžné a kapitálové bude 
provedeno po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady. 
 

21. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. – Domovy sociálních služeb 
Háj u Duchcova (Kubátova 269) – výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3 včetně 
„Domečků“ - 1 441 tis. Kč 
Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu střechy a zatékání do budovy. 
V roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno zadávací řízení 
na zhotovitele stavebních prací. Realizace akce se předpokládá v roce 2020. Celkové 
výdaje jsou odhadovány ve výši 4 200 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny 
na budovách č. 2 a 3 včetně domečků. Původní krytina bude demontována, bude 
provedena montáž a přeložení krytiny z Betternitu, doplněny nové šablony, provedena 
výměna hřebenů střechy, výměna oplechování, úžlabí, okapových plechů 
a paropropustné fólie v celém rozsahu střechy. Dále bude vyměněno 20 ks střešních 
oken včetně venkovní markýzy. V souvislosti s opravou střechy bude i opraveno 
odvětrávání záchodů a koupelen, které ústí střechou ven. Finanční prostředky na rok 
2020 jsou určeny na dofinancování celkové výše výdajů na realizaci. Předpokládá se 
úspora finančních prostředků vynaložených za lokální opravy střechy. 
 
 
Oblast investiční 

 
26. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 2 tis. Kč 

Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2020 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených 

poplatků za rok 2019 zahrnuta částka ve výši 2 tis. Kč na bankovní poplatky 

na stávajících účtech. 

 

Kapitálové výdaje  v tis. Kč  v %  

Schválený 
rozpočet roku 

2019 

Střednědobý 
výhled 

rozpočtu na 
rok 2020 

Požadavek 
odboru 

Návrh rozpočtu 
na rok 2020 

Index návrhu 
rozpočtu 2020 
a schváleného 
rozpočtu 2019 

293 697 320 000 388 018 263 018 89,55 

 
Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování 
investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání 
dotčených pozemků. 
 
Do rozpočtu Fondu ve výši 263 018 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce 
a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti kanceláře ředitele, školství, mládeže 
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a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy 
a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné 
akce, které přecházejí z roku 2019 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný 
předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2020. Účelem těchto akcí 
je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů 
a zároveň se zvýší komfort uživatelů. 
 
 
Přehled po odborech (resp. oblastech): 
 v tis. Kč 

Název odboru (oblastí) 
Návrh rozpočtu na 

rok 2020 

Odbor majetkový 16 966 

Odbor investiční 246 052 

Oblast kanceláře ředitele 25 000 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 103 024 

Oblast kultury a památkové péče 31 000 

Oblast sociálních věcí 13 094 

Oblast zdravotnictví 41 487 

Oblast dopravy a silničního hospodářství 22 447 

Oblast investiční 10 000 

Celkem 263 018 

 
Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (103 024 tis. 
Kč).  
 
Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu: 

 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.  
- rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) 37 000 tis. Kč 

 Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín 
- Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) 31 300 tis. Kč 

 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové 
základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) 30 610 tis. Kč 

 Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50,  
Ústí nad Labem  25 000 tis. Kč 

 
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem na rok 2019: 
Návrh rozpočtu na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 (293 697 tis. Kč) nižší 
o 30 679 tis. Kč, což představuje pokles o 10,45 %. 
Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu 
Fondu k 31. 12. 2019, a to ve výši 215 689 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí 
akcí Fondu a také skutečností, že do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých 
je předpoklad čerpání finančních prostředků na realizaci do konce roku 2020 nebo na zahájení 
realizace s předpokladem dokončení v roce 2021. 
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Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů: 
 
Dle tabulky řádek č.: 
 
ODBOR MAJETKOVÝ 
 

 
28. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží - 

2 100 tis. Kč 
29. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků 

- 1 400 tis. Kč 
Výše návrhu rozpočtu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy 
od jednotlivých vlastníků pozemků a garáží probíhají průběžně, část pozemků 
od státních subjektů lze majetkově vypořádat až po dokončení stavby. Vliv na budoucí 
provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá 
na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje 
na výše uvedené výkupy (výkupy pozemků a nákup garáží) ve výši cca 7 500 tis. Kč, 
předpoklad do roku 2024. 

 
30. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 4 000 tis. Kč 

Kupní smlouvy na výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi jsou uzavírány v průběhu 
roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa 
a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva financí České 
republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků 
proplaceny z této dotace. 

 
31. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků -  

500 tis. Kč 
Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních 
subjektů po dokončení stavby a jejím skutečném zaměření. Vliv na budoucí provozní 
výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci 
výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy 
pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2022. 
 

32. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - 
křižovatka II/224 - výkupy pozemků - 40 tis. Kč  
Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů 
po skutečném zaměření stavby, stavba dokončena. Výkupy pozemků nemají vliv 
na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje. 
 

33. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč 
Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část 
majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání 
proběhne až po uzavření smlouvy o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu a po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických 
plánů, zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje 
(údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů 
pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků 
ve výši cca 3 580 tis. Kč, předpoklad do roku 2024. 

 
34. SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně 

nad Bílinou, výkupy pozemků - 50 tis. Kč 
Částečné výkupy pozemků budou zahájeny po vydání stavebního povolení, v současné 
době probíhá zasmluvnění pozemků pro jeho vydání, majetkoprávní vypořádání 
pozemků trvalých záborů až po dokončení stavby. Výkupy pozemků nebudou mít vliv 
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na provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje 
na výkupy pozemků trvalých záborů ve výši cca 100 tis. Kč, předpoklad do roku 2021.  
 

35. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – výkupy pozemků - 800 tis. Kč 
Výkupy pozemků budou zahájeny po geodetickém zaměření pozemků a před zahájením 
stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků od státních subjektů 
po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem 
stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. 
Předpokládané budoucí investiční výdaje na výše uvedené výkupy ve výši cca 
8 300 tis. Kč, předpoklad do roku 2024. 
 

36. Komunikace III/25013 – Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice – 
výkupy pozemků - 500 tis. Kč 
Předpokládané výdaje na výkupy dvou pozemků od fyzické osoby před zahájením 
stavby, předpoklad zahájení stavby v roce 2021. Výkupy pozemků nemají vliv 
na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje. 
 

37. Rekonstrukce komunikace II/261 hranice okresu Mělník – hranice okresu Ústí nad 
Labem – výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč 
Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání záborových elaborátů, výkupy 
pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby, předpoklad výstavby 
v roce 2020. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, 
výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané 
budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 6 800 tis. Kč, předpoklad 
do roku 2024. 
 

38. Rekonstrukce II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice – výkupy pozemků 
– 60 tis. Kč 
Zahájeno majetkoprávní vypořádání dočasných záborů pro vydání stavebního povolení, 
předpokládané výkupy pozemků trvalých záborů před zahájením stavby. Výkupy 
pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje. 
 

39. SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné) – 50 tis. Kč 
Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního 
operačního programu, nelze předem stanovit. 
 

40. SÚS ÚK, p. o. – most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 – výkupy pozemků – 
1 000 tis. Kč 
Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen 
po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou 
až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba 
pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 
cca 200 tis Kč, předpoklad do roku 2021. 
 

41. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 
a II/266 Šluknov - Lobendava – výkupy pozemků – 50 tis. Kč 
Částečné výkupy trvale dotčených pozemků před zahájením stavby, výkupy zbývajících 
pozemků budou zahájeny po dokončení stavby, předpoklad zahájení staveb v průběhu 
roku 2019. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), 
předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 500 tis. Kč, 
předpoklad do roku 2023. 
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42. Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků – 500 tis. Kč 
Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního 
operačního programu, koncem roku 2019 proběhne dodání geometrických plánů 
potřebných pro výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) 
nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu 
roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 
11 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2024. 
 

43. Cyklostezka Ploučnice – výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč 
Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních 
subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné  
k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele 
na konečné zaměření stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze 
předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. 
Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, 
předpoklad do roku 2024. 
 

44. Labská stezka č. 2 – II. etapa – výkupy pozemků – 500 tis. Kč 
Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků 
od fyzických osob a právnických subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické 
plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní 
výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci 
výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy 
pozemků ve výši cca 1 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2023. 
 

45. Labská stezka č. 2 – III. etapa – výkupy pozemků – 800 tis. Kč 
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů 
po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků 
v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob probíhají výkupy pozemků 
průběžně před zahájením stavby, stavba se realizuje po úsecích. Vliv na budoucí 
provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá 
na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje 
na výkupy pozemků ve výši cca 4 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2024. 
 

46. Cyklostezka Chomutov - Strupčice – výkupy pozemků – 500 tis. Kč 
Dokončení majetkoprávního vypořádání – zbývající výkupy pozemků od Statutárního 
města Chomutov, stavba zkolaudována. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba 
pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků 
v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 
cca 200 tis. Kč, předpoklad do roku 2021. 
 

47. Krušnohorská magistrála – výkupy pozemků – 500 tis. Kč 
Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy 
pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Dokončeny jen některé úseky 
stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše 
výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí 
investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2024. 
 

48. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace – nákup části 
pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov – 260 tis. Kč 
Příspěvková organizace pozemek využívá, jeho výkup od fyzické osoby v jednání. 
Případné budoucí provozní výdaje (údržba části pozemku) budou hrazeny příspěvkovou 
organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.  
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49. Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace – nákup pozemku p. č. 3/3, 
k. ú. Tuchořice – 208 tis. Kč 
Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku 
parcelní číslo 3/3 od právnické a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní 
výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku 
nemá vliv na budoucí investiční výdaje. 
 

50. Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – nákup pozemků 
k budově, k. ú. Bohosudov - 148 tis. Kč 
Nákup zbývajícího pozemku k budově č. p. 114 pro účely příspěvkové organizace 
na základě požadavku odboru sociálních věcí. Případné budoucí provozní výdaje budou 
hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup budovy nemá vliv na investiční výdaje 
z hlediska odboru majetkového.  
 
 
ODBOR INVESTIČNÍ 

Oblast kanceláře ředitele 
 

54. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad 
Labem – 25 000 tis. Kč 
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu řešení potřeby vytvoření nových 
kancelářských míst, vyřešení věcného břemene na vjezd do garáží budovy Krajského 
úřadu Ústeckého kraje a vlastnictví budovy ve středu města, navazující na budovu „A“ 
krajského úřadu. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci budovy se čtyřmi nadzemními podlažími v centru města 
Ústí nad Labem, jejíž součástí je vjezd do garáže, kterou užívá Krajský úřad Ústeckého 
kraje v 2. podzemním podlaží. Objekt je nutné kompletně rekonstruovat - zateplit plášť, 
vyměnit a zvýšit počet oken, vnitřní kancelářské prostory přizpůsobit tak, aby na každém 
administrativním patře bylo kromě kanceláří i sociální zařízení, kuchyňka a dostatečný 
počet skladových a archivačních prostor. Dále bude nutné upravit rozvody topení, 
elektro, vodoinstalaci, datové rozvody, zabudovat klimatizace. Finanční prostředky 
v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. 
Provozní náklady jsou odhadovány ve výši 428 tis. Kč ročně. 

 
 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
 
57. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 

Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly (Českolipská 123) - 31 300 tis. Kč 
Vzhledem k blížícímu se výročí 170. let od založení školy byla do rozpočtu zařazena 
celková rekonstrukce objektu auly, kde se po dlouhá léta prováděla pouze běžná údržba 
ve formě výmalby a drobných oprav.  Budova auly školy je historickým jádrem celého 
areálu školy a kromě praktického vyučování, slouží také jako tělocvična a především 
reprezentační prostory školy. V případě tělocvičny bude provedena rekonstrukce 
obvodových stěn, stropu a parketové podlahy s výměnou tělocvičného nářadí. 
Rekonstruovány budou také všechny vnitřní chodby, sociální zařízení a vstupní prostory 
auly. Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna střešní krytiny včetně 
klempířských prvků a hromosvodu. Z důvodu velké vlhkosti spodního patra 
a podzemního patra (část sklepních prostor a část dílen), bude nutné kompletně řešit 
odvlhčení budovy formou sanace. V budově proběhne kompletní rekonstrukce 
elektrorozvodné sítě, bude se nově řešit i topení budovy, které v současnosti využívá 
několik samostatných plynových kotlů s omezeným oběhem pro konkrétní části budovy. 
Součástí budovy auly je také přístřešek a garáž, které budou také součástí rekonstrukce. 
V roce 2019 byly zahájeny stavební práce v předpokládané výši 35 000 tis. Kč, které by 
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měly být dokončeny do října 2020. V roce 2020 se předpokládá na této akci čerpání 
finančních prostředků výši 25 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. 
Předpokládá se úspora finančních prostředků za spotřebu plynu v rekonstruovaných 
prostorách a výrazné snížení nákladů na opravy.  
 

58. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu 
a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - 37 000 tis. Kč 
Z důvodu havarijního stavu a opotřebovanosti ještě původních materiálů z roku 1972, 
které ohrožují funkčnost bazénu, byla v roce 2017 zpracována studie, která prověřila 
skutečný stav bazénu a tělocvičny a navrhla nejvhodnější variantu řešení rekonstrukce. 
V roce 2019 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a do konce roku budou 
zahájeny stavební práce v odhadované výši 40 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce 
tělocvičny bude provedena změna podlahové krytiny z parket na umělohmotný povrch, 
odstraněny hliníkové stropní podhledy, provedeny nové rozvody elektroinstalace, dojde 
k zateplení obvodového věnce. Budou vybudovány nové šatny a rekonstruováno 
sociální zařízení. U bazénu bude provedena rekonstrukce keramických obkladů 
a dlažeb, budou odstraněny hliníkové podhledy a nahrazeny za lamináto – keramické, 
provedeny nové rozvody elektroinstalace, zateplení obvodového věnce. Finanční 
prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace. Předpokládá se výrazné 
snížení energetické náročnosti objektu. 
 

59. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - rekonstrukce školní 
dílenské lodi ČSPL-DL 2 - 6 000 tis. Kč 
Z důvodu zachování a zajištění kvalitní výuky oboru Lodník je nutné rekonstruovat 
a modernizovat výukové prostory školní dílenské lodi ČSPL-DL 2. Vzhledem k tomu, že 
je loď pevně připojena ke břehu a napojena na inženýrské sítě bude zpracování 
projektové dokumentace specifické a musí být v souladu s požadavky Českého lodního 
a průmyslového registru pro vystavení klasifikačního průkazu na plavidlo. V roce 2019 
bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací 
v odhadované výši 12 000 tis. Kč se předpokládá v průběhu roku 2020. V rámci 
rekonstrukce bude provedena výměna oken a vchodových dveří, rekonstrukce rozvodů 
teplé užitkové vody a ústředního topení, rekonstrukce sociálních zařízení a šaten 
a rekonstrukce jídelny a přilehlých prostor. Budou vytvořeny multimediální učebny, 
místnost pro simulátor radaru, provedena výměna pevně zabudovaného vybavení 
kanceláří (vestavěné skříně) a rekonstruován prostor po demontovaných nádržích na 
naftu a pitnou vodu. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zahájení realizace 
s předpokládaným dokončením v roce 2021. Předpokládají se energetické úspory 
v rámci rekonstrukce oken a dveří o cca 5 %. 
 

60. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy 
na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) - 6 900 tis. Kč 
Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků školy byly v roce 2019 zahájeny stavební 
práce na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy 
v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé 
žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Jedná se zejména 
o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu 
elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde 
k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce 
se předpokládají ve výši 27 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny 
na dofinancování celkové výše výdajů na realizaci. Po opravě a zateplení fasády 
se předpokládá úspora 40% za vytápění. 
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61. Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic – 
2 620 tis. Kč 
Z důvodu obměny a doplnění porostu chmele byla do rozpočtu zařazena přestavba 
stávajících konstrukcí chmelnic, které jsou ve stáří až 43 let. Celkové výdaje se odhadují 
ve výši 7 500 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce. Nejdříve budou 
odstraněny stávající konstrukce a následně dojde k výstavbě nových sloupů včetně lan 
a patek. V současné době se čistý zisk z jednoho ha chmelnic pohybuje kolem 
80 - 150 tis. Kč. Po rekonstrukci a dosázení chmelnic půjde o plochu kolem 20 ha, takže 
se předpokládá zisk cca 1 500 tis. Kč až 4 000 tis. Kč ročně z doplňkové činnosti, z čehož 
může organizace dále investovat do výroby, zázemí a hlavní činnosti. Finanční 
prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Provozní náklady 
se zvýší cca o 700 tis. Kč ročně. 

 
62. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - rekonstrukce 

elektroinstalace (Chomutovská 459) – 17 000 tis. Kč 
V říjnu 2019 byly dokončeny stavební práce na akci „Gymnázium a Střední odborná 
škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi“. Vydání kolaudace 
na tuto dokončenou akci je podmíněno požadavkem Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje na splnění normového požadavku osvětlení učeben. Z tohoto důvodu 
bylo v roce 2019 zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní 
rekonstrukci silnoproudých rozvodů v objektu školy. Stávající provedení je na kraji 
životnosti, vnitřní osvětlení učeben nesplňuje v současné době platné normy, zásuvkové 
rozvody jsou nedostačující. Protože stávající stropy mají na spodní straně rákosové 
podbití s omítkou, budou v objektu v dotčených místnostech zároveň provedeny nové 
sádrokartonové podhledy. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce 
v odhadované výši 17 000 tis. Kč. Předpokládá se nižší spotřeba elektrické energie 
na osvětlení cca o 20 %. 
 

63. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, (Čelakovského 8), p. o. - rekonstrukce 
plynové kotelny - 1 700 tis. Kč 
Z důvodu řešení špatného stavu plynové kotelny v objektu dětského domova byla 
do rozpočtu zařazena rekonstrukce stávající kotelny. Předmětem akce je modernizace 
více jak 20 let starého vybavení (dosluhující plynový kotel a bojlery pro ohřev vody). 
V roce 2019 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky 
v roce 2020 jsou určeny na realizaci v předpokládané výši 1 700 tis. Kč. Očekává se 
úspora provozních nákladů vlivem moderního zařízení s vyšší účinností. 
 

64. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly 
(Mostecká 3 000) - zádržné - 44 tis. Kč 
Akce na rekonstrukcí vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené 
nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena 
v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla 
po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. 
 
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště 
(Studentská 640) - zádržné - 127 tis. Kč 
Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště 
má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly 
na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč 
v roce 2020 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka 
za řádné splnění záručních podmínek.  
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Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy 
na školní kuchyni (Sukova 1084/5) - zádržné - 27 tis. Kč 
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční 
prostředky v roce 2020 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% 
z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. 
 
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny 
a bezbariérové řešení (Ruská 147) - zádržné - 88 tis. Kč 
Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, 
zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní 
krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného 
ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních 
podmínek.  

 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení 
budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné - 218 tis. Kč 
V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla 
provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky  
v roce 2020 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla 
po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. 
 
 
Oblast kultury a památkové péče 

 
67. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství 

(ul. Pivovarská 43) - 24 000 tis. Kč 
Vzhledem ke stáří expozice husitství, která je stará přes 20 let, je nutno provést její 
celkovou modernizaci pro výstavní činnost. V roce 2019 bylo dokončeno zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních částí budovy pro vybudování nové 
expozice a celkovou rekonstrukci střešního pláště včetně zateplení podlahy v podkroví, 
dozdění komínů, výměnu oken do dvora, obnovu fasád, rekonstrukci kanalizační 
a vodovodní přípojky, rekonstrukci interiéru průjezdu a nádvoří a restaurování arkýře 
(kamenické práce). Rekonstrukce prostor v budově muzea zahrnuje novou 
elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného 
systému na podlahové vytápění. V rámci rekonstrukce střešního pláště bude použita 
jako nová střešní krytina skládaná bobrovka a na arkýře bude použita břidlice (dosud 
všude měděný alukryt). Stavební práce budou zahájeny ke konci roku 2019, finanční 
prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace v přepokládané výši 
28 000 tis. Kč. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, 
dojde ke snížení provozních nákladů. 
 

68. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599  
pro depozitář - 7 000 tis. Kč 
Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní 
budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře 
stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci 
této budovy. Podstatou adaptace bude úprava a zesílení podlah, kompletní výměna 
střešní krytiny a změna jejího druhu podle požadavků památkové péče, kompletní 
výměna střešní krytiny na dvorní přístavbě, kompletní výměna veškerých inženýrských 
sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové topné soustavy, snížení 
energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, vybudování toalet 
pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně spojeného se zemí 
(posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), vybudování 
konzervátorského pracoviště, zabezpečení ochrany objektu - osazení mříží, kamerový 
systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) s napojením do systému 
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centralizované ochrany (SCO) Policie ČR, osazení systému generálního a hlavního 
klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, a datové rozvody po objektu, monitoring 
mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka do kanceláře. Na akci je již 
zpracovaná projektová dokumentace. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na zahájení realizace v předpokládané výši 29 555 tis. Kč. Počet odborných 
zaměstnanců zůstane po realizaci akce stejný, nepředpokládá se navýšení provozních 
nákladů.  
 
 
Oblast sociálních věcí 
 

71. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Domovy pro seniory Šluknov – 
rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723) – 5 523 tis. Kč 
Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek 
seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2019 probíhá zpracování 
projektové dokumentace a bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních 
prací. Zahájení stavebních prací se očekává v roce 2020 s dokončením v roce 2021. 
Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu se očekávají ve výši 9 523 tis. Kč. 
Bude provedena celková rekonstrukce objektu spojená se změnou dispozic umístění 
pokojů a sociálních zařízení tak, aby každé dva pokoje měli samostatné sociální 
zařízení. V 1. nadzemním podlaží budou vybudovány kromě tří pokojů s vlastním 
sociálním zařízením i jídelna, kuchyňka a kuřárna, v 2. nadzemním podlaží tři pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a sesterna. Dále dojde k výměně dveří, podlah, otopného 
systému a veškerých rozvodů zdravotně technické instalace a bude provedena izolace 
stropu nad 2. nadzemním podlažím. Pro zajištění bezbariérovosti objektu bude 
vybudován venkovní přístavbou výtah, a proto bude nutné upravit i stávající konstrukci 
střechy budovy. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování 
projektové dokumentace. 
 

72. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov U Trati Litoměřice – rekonstrukce 
koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) – 2 524 tis. Kč 
Účelem rekonstrukce je zlepšení komfortu bydlení a zpříjemnění životních podmínek 
seniorů v domově, zvláště v oblasti sociálního zařízení. V roce 2020 se předpokládá 
zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace akce. Celkové výdaje 
se předpokládají ve výši 4 370 tis. Kč. V jednotlivých bytech objektu budou vybourána 
umakartová jádra a demontovány stávající zařizovací předměty. Nová jádra budou 
zděná při zachování půdorysného rozměru. Staré nevyhovující plechové vany budou 
nahrazeny sprchovými kouty, budou osazena nová umyvadla, stěny obloženy 
keramickými obklady a na podlahu položena dlažba. Z důvodu bezbariérovosti bude 
zvětšen dveřní otvor z původní šířky 60 cm na 70 – 80 cm. V rámci rekonstrukce budou 
provedeny i nové rozvody elektroinstalace a řešena tepelná izolace. Předpokládá se 
snížení provozních nákladů z důvodu menších nákladů na vytápění.  
 

73. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – rekonstrukce prostor v Domovech sociálních 
služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká 16) 
– 5 000 tis. Kč 
Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním 
postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení 
a podporu v běžném prostředí. V roce 2019 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace s předpokládaným dokončením začátkem roku 2020, realizace 
akce se očekává v letech 2020 - 2021. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. V objektu 
Zátiší č. p. 177 se jedná o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování 
sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. V objektu 
Křížatecká č. p. 16 se provede přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná 
o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC 
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pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou 
rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem 
do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního 
podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové výdaje na akci jsou 
odhadovány ve výši 13 900 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu 
na provozní náklady. 
 

74. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC 
a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) – zádržné - 47 tis. Kč 
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční 
prostředky v roce 2020 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% 
z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. 
 
 
Oblast zdravotnictví 
 

77. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny 
v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9) – 30 610 tis. Kč 
Stávající výjezdová základna sídlí v pronajatých prostorách nacházejících se 
v záplavové oblasti. Objekty nebyly primárně určeny pro tento účel, a proto nevyhovují 
dispozičně ani prostorem potřebám základny a nesplňují požadavky zákona č. 374/2011 
Sb., o zdravotnické záchranné službě. Projektová dokumentace byla dokončena 
na konci roku 2018. Z důvodu navýšení ceny realizace bylo nutné přepracovat investiční 
záměr a nechat jej přeschválit v orgánech Ústeckého kraje. V současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou 
určeny na zahájení realizace akce, dokončení stavebních prací se očekává na začátku 
roku 2021. Celkové výdaje na akci dle schváleného investičního záměru se odhadují 
ve výši 55 720 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé 
lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno 
kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti 
pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch 
v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. 
Předpokládá se snížení provozních výdajů cca o 266 tis. Kč z důvodu úspory 
na nájemném, službách a energiích. 
 

78. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální 
péče 799/7A, Ústí nad Labem – 10 179 tis. Kč 
Účelem akce je navýšení kapacity pro garážování vozidel v objektu sídla záchranné 
služby a výjezdové základny v Ústí nad Labem, zřízení dalších prostor pro skladování 
materiálu a pomůcek pro mimořádné události a zřízení prostor pro pracoviště krizové 
připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko. Projektová dokumentace byla 
dokončena v polovině roku 2019. V současné době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny 
na realizaci akce, jejíž zahájení se předpokládá na konci roku 2019. Dokončení 
stavebních prací se očekává v I. polovině roku 2020. Celkové výdaje na akci se odhadují 
ve výši 20 800 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla 
záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory 
o cca pět kanceláří včetně hygienického zázemí, a zřízení tří garážových stání 
pro vozidla záchranné služby. Dále budou zřízeny v 1. nadzemním podlaží skladovací 
prostory a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude zřízení 
zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. Předpokládá se 
mírné zvýšení provozních nákladů z důvodu vytápění prostor pro vzdělávací a výcvikové 
středisko. 
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79. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové 
základny v Mostě (J. E. Purkyně 3333) – 500 tis. Kč 
Účelem akce je rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel zdravotnické 
záchranné služby – pro sanitní vozidlo a vozidlo určené pro řešení mimořádných událostí 
a krizových situací. V roce 2020 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace, 
realizace akce se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 
5 082 tis. Kč. Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu výjezdové 
základny, která jej rozšíří o dvě garážová stání včetně veškerých přípojek a rozvodů 
elektrické energie. Dále budou vybudovány i další skladovací prostory pro pneumatiky 
a pro zdravotnický materiál a pomůcky. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních 
nákladů o cca 35 tis. Kč/rok. 
 

80. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 
č. 827, Děčín - zádržné - 198 tis. Kč 
Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% 
zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční 
výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a hradí se od roku 2016 do roku 2020. 

 
 
Oblast dopravy a silničního hospodářství 
 

83. Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - 3 000 tis. Kč  
Cílem akce je dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž 
I. část byla dokončena v roce 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní 
křižovatkou v ulici Žernosecká. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo  
na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na stavbě. 
Zpracování poslední aktualizace projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015 
a bude probíhat až do roku 2021, kdy se předpokládá i zahájení realizace akce. 
Zpracování projektové dokumentace je rozděleno do dvou etap (I. etapa "Větev 
Michalovická" a II. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace 
ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce 
a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče 
na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké 
ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace 
bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč 
k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah až do ulice Kamýcká. 
Financování stavebních prací v předpokládané výši 280 000 tis. Kč se plánuje 
z dotačního programu Integrovaný regionální operační program. Po dokončení 
komunikace budou provozní náklady ve výši běžné údržby hrazeny příspěvkovou 
organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. 
 

84. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín - 5 000 tis. Kč 
Účelem akce je zlepšení dopravní infrastruktury a podmínek pro pohyb chodců  
i motorizovaných účastníků dopravy a zajištění jejich bezpečnosti v dané lokalitě. 
Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. V roce 
2017 byla zahájena její aktualizace v očekávané výši 1 200 tis. Kč.  Stavební práce 
v odhadované výši 12 000 tis. Kč se očekávají v letech 2020 – 2021. Akce by měla být 
zrealizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje 
a Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd 
na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími 
poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací 
je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce 
cca 30 m, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení 
a dopravního značení. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení 
projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Bez vlivu na provozní náklady. 
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85. Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín - 2 000 tis. Kč 
Účelem akce je zvýšení plynulosti a zlepšení bezpečnosti silničního provozu, snížení 
intenzity dopravy a snížení hluku a prašnosti v průjezdním úseku obce Předonín. 
Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi 
dálnicí D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje 
o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého 
kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace 
jižního obchvatu obce Předonín v trase dle schváleného územního plánu obce o délce 
cca 2,5 km. Z Fondu investic a oprav probíhá zpracování studie, která stanoví nezbytný 
rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko - 
ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků, a dále bude 
hrazena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského 
dozoru na stavbě. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na zpracování projektové 
dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady. 

 
86. Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách – 3 000 tis. Kč 

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního 
objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, který vede 
přes Jiřetínský potok na komunikaci III/2541 a zajištění zvýšení nosnosti mostu, kterou 
se zlepší bezpečnost silničního provozu a zkvalitní služby, doprava a zásobování 
v horských obcích. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje mnoho horských obcí. 
V roce 2019 probíhá zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno 
na začátku roku 2020. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020 
s dokončením v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují na 8 000 tis. Kč. 
Rekonstrukce zahrnuje přespárování opěr, osazení nové nosné konstrukce, sanaci paty 
levého křídla pilíře, doplnění a obnovu zdiva, celkovou rekonstrukci obou říms, včetně 
navýšení nad asfaltobetonový kryt vozovky. Dále bude provedeno osazení betonových 
skluzů pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, očištění a obnovu 
ochranného nátěru svodidel. Bez vlivu na provozní výdaje. 

 
87. Rekonstrukce mostu ev. č. 225 – 008 Trnovany přes trať Českých drah – 1 000 tis. Kč  

Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního 
objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu 
a prodloužení životnosti mostu. Od roku 2019 probíhá zpracování projektové 
dokumentace, které bude dokončeno v roce 2020. Realizace akce se předpokládá v roce 
2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 24 200 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje 
výměnu podpovrchových mostních závěrů nad opěrami, ošetření, příp. výměnu ložisek 
včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms včetně izolace. 
Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, 
podpěr a křídel a výměna zábradelního svodidla. Bez vlivu na provozní výdaje.  

 
88. Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – 

hranice okresu Ústí nad Labem - 7 502 tis. Kč 
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu komunikace. 
Silnice a její součásti (některé mosty a propustky) jsou ve špatném stavebně - 
technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, 
snížení hluku a prašnosti v průjezdních úsecích obcí a zamezení dalšího zhoršování 
technického stavu mostů, které by vedlo ke snižování nosnosti. Z Fondu investic a oprav 
probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
autorského dozoru na stavbě, financování stavebních prací se plánuje za finanční 
spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje 
na akci se odhadují na 424 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny 
na dokončení projektové dokumentace. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu 
odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření 
o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika mostů, 
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v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných 
norem. Bez vlivu na provozní výdaje. 
 

89. Rekonstrukce mostu ev. č. 225 – 009 Trnovany přes Blšanku - 400 tis. Kč 
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního 
objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, 
prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování 
projektové dokumentace, které bude dokončeno v roce 2020. Realizace akce 
se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 6 300 tis. Kč. 
Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru, ošetření, případně 
výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci chodníků a říms 
včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a degradovaných částí 
nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla a sanace skluzů 
na pravé straně mostu. Bez vlivu na provozní výdaje. 
 

90. Rekonstrukce mostu ev. č. 2501 – 2 Tvršice - 500 tis. Kč 
Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu mostního 
objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu, 
prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. Od roku 2019 probíhá zpracování 
projektové dokumentace, které bude dokončeno v II. polovině roku 2020. Realizace akce 
se předpokládá v roce 2021. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 700 tis. Kč. 
Rekonstrukce zahrnuje výměnu izolací, podkladních vrstev, vozovky, římsy a chodníků, 
ošetření, příp. výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů. Dále bude provedena 
sanace poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel 
poškozených dlouhodobým zatékáním vody a výměna zábradlí a proti dotykové ochrany. 
Bez vlivu na provozní výdaje. 
 

91. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné - 45 tis. Kč 
Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci číslo 
14/SML1699 se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních 
podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020. 

 
 
Oblast investiční 

 
94. Předprojektová a projektová příprava staveb – 10 000 tis. Kč 

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou 
přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních 
prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2020, 
na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2021 tak, aby jejich 
realizace mohla být v roce 2021 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové 
přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z  dotačního titulu. 

 
 

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2019  
Zpracoval: odbor investiční a ekonomický 
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70 823 125 561 36 180 59 121 2 130 56 991 -11 702 83,48

70 823 125 561 36 180 59 121 2 130 56 991 -11 702 83,48

0 0 0 0 0 0 0 x

1 Oblast kancelář ředitele 0 830 0 0 0 0 0 x

2 Ostatní 0 830 0 0 0 0 0 x

3 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 47 333 80 004 28 588 49 941 91 49 850 2 608 105,51

3121 5169 2160 0 160 0 200 0 200 200 x

3121 5171 2160 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 x

3122 5169 2120 0 0 0 150 0 150 150 x

3122 5171 2120 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 x

3123 5169 5020 0 545 174 200 0 200 200 x

3123 5171 5020 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 x

3123 5169 7020 600 894 215 500 0 500 -100 83,33

3123 5171 7020 2 400 0 0 14 000 0 14 000 11 600 583,33

3123 5169 7100 600 1 134 330 500 0 500 -100 83,33

3123 5171 7100 2 400 0 0 14 000 0 14 000 11 600 583,33

3231 5169 1350 0 0 0 300 0 300 300 x

3231 5171 1350 0 0 0 3 400 0 3 400 3 400 x

3231 5169 6080 0 0 0 600 0 600 600 x

3231 5171 6080 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 x

11 Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek 91 91 0 91 91 0 0 100,00

12 Ostatní 41 242 77 180 27 869 0 0 0 -41 242 0,00

13 Oblast kultury a památkové péče 17 987 39 144 5 728 3 187 2 037 1 150 -14 800 17,72

14
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově

Zámecké náměstí č. p. 517/14
3315 5171 6501 7 000 14 064 861 2 000 2 000 0 -5 000 28,57

3321 5169 4503 0 0 0 150 0 150 150 x

3321 5171 4503 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 x

16 Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek 37 37 37 37 37 0 0 100,00

17 Ostatní 10 950 25 043 4 830 0 0 0 -10 950 0,00
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a SR 2019                             
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návrhu R 

2020 proti 

SR 2019 v 

% (N/K)

Výdaje 
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z toho:

Výdaje 

obligatorní

Výdaje 

fakultativní

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 72 000 tis. Kč)

z toho kryto vlastními příjmy

z toho kryto dotacemi

ÚZ

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny

(5. května)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,

p.o. - oprava fasády (Komenského 562)

10

6

Zámek Nový Hrad, p. o. - opravy prostor zámku včetně

restaurátorských prací
15

4

5

7

8

9

Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v

budově teoretického vyučování (Dělnická 21)

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad

Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7)

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební

a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních

rozvodů budovy S (Čelakovského 5)

Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416, p. o. - celková

oprava budovy (Růžová 3)

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. - oprava

střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)

257
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Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 72 000 tis. Kč)

ÚZ

18 Oblast sociálních věcí 4 200 4 259 1 583 5 991 0 5 991 1 791 142,64

19

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro

seniory Šluknov - likvidace septiku na pozemku p. č. 1693/1 a oprava

zpevněných ploch

4350 5171 1602 0 0 0 2 300 0 2 300 2 300 x

20

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro

seniory Šluknov - oprava zpevněných ploch a úprava parků u

kulturního objektu

4350 5171 1602 0 0 0 2 250 0 2 250 2 250 x

21

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních

služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) - výměna střešní krytiny na

budovách č. 2 a 3 včetně "Domečků"

4357 5171 6603 4 200 2 759 83 1 441 0 1 441 -2 759 34,31

22 Ostatní 0 1 500 1 500 0 0 0 0 x

23 Oblast dopravy a silničního hospodářství 1 300 1 321 280 0 0 0 -1 300 0,00

24 Ostatní 1 300 1 321 280 0 0 0 -1 300 0,00

25 Oblast investiční 3 3 1 2 2 0 -1 66,67

26 Poplatky na účtu Fondu investic a oprav 6310 5163 3 3 1 2 2 0 -1 66,67

293 697 644 701 143 914 263 018 172 771 90 247 -30 679 89,55

293 697 644 701 143 914 263 018 172 771 90 247 -30 679 89,55

0 0 0 0 0 0 0 x

27 Odbor majetkový                                              SVR 19 000 tis. Kč 14 410 43 182 13 564 16 966 16 966 0 2 556 117,74

28
SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část -

nákup garáží
2212 6121 0801 2 000 1 000 0 2 100 2 100 0 100 105,00

29
SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část -

výkupy pozemků
2212 6130 0801 1 000 1 000 0 1 400 1 400 0 400 140,00

30 SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 2212 6130 0801 5 000 3 365 599 4 000 4 000 0 -1 000 80,00

31
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy

pozemků
2212 6130 0801 200 700 0 500 500 0 300 250,00

32
Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského

kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků
2212 6130 0801 40 40 0 40 40 0 0 100,00

33
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy

pozemků
2212 6130 0801 0 500 0 1 000 1 000 0 1 000 x

34
SÚS ÚK, p. o., komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu

25817-1 Rtyně nad Bílinou, výkupy pozemků
2212 6130 0801 50 50 4 50 50 0 0 100,00

35 Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno, výkupy pozemků 2212 6130 0801 0 600 1 800 800 0 800 x

36
Komunikace III/25013 - Rekonstrukce mostního objektu 25013-3

Dobroměřice, výkupy pozemků
2212 6130 0801 0 0 0 500 500 0 500 x

37
Rekonstrukce komunikace II/261 hranice okresu Mělník - hranice

okresu Ústí nad Labem, výkupy pozemků
2212 6130 0801 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 x

z toho kryto vlastními příjmy

z toho kryto dotacemi

Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 320 000 tis. Kč)
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ÚZ

38
Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká

Kamenice, výkupy pozemků
2212 6130 0801 0 70 5 60 60 0 60 x

39

SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského

půdního fondu, odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé

i dočasné)

2212 6130 0801 0 10 0 50 50 0 50 x

40
SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1, výkupy

pozemků
2212 6130 0801 0 497 0 1 000 1 000 0 1 000 x

41
Rekonstrukce silnic II/262 St. Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa -

Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků
2212 6130 0801 0 400 0 50 50 0 50 x

42 Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků 2219 6130 1 000 1 500 0 500 500 0 -500 50,00

43 Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků 2219 6130 500 1 316 18 1 000 1 000 0 500 200,00

44 Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků 2219 6130 680 1 000 230 500 500 0 -180 73,53

45 Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků 2219 6130 400 1 000 0 800 800 0 400 200,00

46 Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků 2219 6130 400 900 0 500 500 0 100 125,00

47 Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků 2219 6130 0 1 000 287 500 500 0 500 x

48
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., nákup části

pozemku p. č. 210/3, k. ú. Mašťov
4350 6130 2601 0 0 0 260 260 0 260 x

49
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o., nákup pozemku p. č. 3/3, k.ú.

Tuchořice
4357 6130 4601 0 0 0 208 208 0 208 x

50
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - nákup pozemků k

budově, k. ú. Bohosudov
4357 6130 6603 0 478 0 148 148 0 148 x

51 Ostatní 3 140 27 756 12 420 0 0 0 -3 140 0,00

52 Odbor investiční                                             SVR 301 000 tis. Kč 279 287 601 519 130 350 246 052 155 805 90 247 -33 235 88,10

53 Oblast kancelář ředitele                                 SVR 43 000 tis. Kč 513 813 260 25 000 0 25 000 24 487 4 873,29

54
Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební

3121/50, Ústí nad Labem 
6172 6121 513 513 260 25 000 0 25 000 24 487 4 873,29

55 Ostatní 0 300 0 0 0 0 x

56 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy      SVR 118 000 tis. Kč 148 852 274 385 58 025 103 024 78 324 24 700 -45 828 69,21

00000 5 000 5 000 1 155 6 300 6 300 0 1 300 126,00

00152 0 0 0 25 000 25 000 0 25 000 x

58

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní

akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,

Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)

3122 6121 5100 0 5 863 948 37 000 37 000 0 37 000 x

59
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p. o. -

rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL - DL2
3123 6122 1130 0 400 0 6 000 0 6 000 6 000 x

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela

Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly

(Českolipská 123)

57 3122 6121 1200

259



Příloha 30 

A B D E F G K L M N O P Q R

Schválený 

rozpočet 

na rok 

2019

Upravený 

rozpočet k 

18.9.2019 tj. 

předpoklád. 

skutečnost k 

31.12.2019

Název

O
d

v
ě
tv

. 
tř

íd
ě

n
í 

§

D
ru

h
o

v
é
 t

ří
d

ě
n

í 
  

  
  

 

- 
p

o
lo

ž
k
a

č
. 

o
rg

.

Skutečnost         

k 31.8.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozdíl 

návrhu R 

2020               

a SR 2019                             

(N-K)

Index 

návrhu R 

2020 proti 

SR 2019 v 

% (N/K)

Výdaje 

celkem

z toho:

Výdaje 

obligatorní

Výdaje 

fakultativní

Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 72 000 tis. Kč)

ÚZ

60
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. -

rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564) 
3123 6121 1250 5 000 7 731 720 6 900 6 900 0 1 900 138,00

62
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. -

rekonstrukce elektroinstalace (Chomutovská 459)
3127 6121 2090 0 1 000 123 17 000 0 17 000 17 000 x

63
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, p. o. -

rekonstrukce plynové kotelny (Čelakovského 8)
3133 6121 3190 0 132 0 1 700 1 700 1 700 x

64 Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek 504 503 131 504 504 0 0 100,00

65 Ostatní 138 348 248 843 54 948 0 0 0 -138 348 0,00

66 Oblast kultury a památkové péče                   SVR 27 000 tis. Kč 6 000 57 559 45 664 31 000 24 000 7 000 25 000 516,67

67
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice

husitství (Pivovarská 43)
3315 6121 4502 4 000 4 926 818 24 000 24 000 0 20 000 600,00

68
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č.

p. 599 pro depozitář
3315 6121 4502 0 0 0 7 000 7 000 7 000 x

69 Ostatní 2 000 52 633 44 846 0 0 0 -2 000 0,00

70 Oblast sociálních věcí                                      SVR 12 000 tis. Kč 1 047 18 183 6 949 13 094 47 13 047 12 047 1 250,62

71

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro

seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p.

723)

4350 6121 1602 1 000 1 000 70 5 523 0 5 523 4 523 552,30

72
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov u Trati Litoměřice -

rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3)
4350 6121 3603 0 273 0 2 524 0 2 524 2 524 x

73

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. - rekonstrukce prostor v

Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a

humanizací (Zátiší č. p. 177, Křížatecká 16)

4350 6121 5603 0 600 0 5 000 0 5 000 5 000 x

74
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce

koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Sídliště 232, Mašťov) - zádržné
4350 6121 2601 47 47 47 47 47 0 0 100,00

75 Ostatní 0 16 263 6 832 0 0 0 0 x

76 Oblast zdravotnictví                                          SVR 49 000 tis. Kč 19 244 32 981 1 419 41 487 40 987 500 22 243 215,58

77
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba

výjezdové základny v Lovosicích (pozemek p. č. 2477/9)
3533 6121 7711 9 046 17 019 386 30 610 30 610 0 21 564 338,38

78
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba

objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem
3533 6121 7711 10 000 10 621 370 10 179 10 179 0 179 101,79

79
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba

garáží výjezdové základny v Mostě (J. E. Purkyně 3333)
3533 6121 7711 0 0 0 500 0 500 500 x

0 2 620 x0 4 913 0 2 620 2 620
Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce

chmelnic 
61 61213125 3010
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Návrh rozpočtu na rok 2020
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Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 72 000 tis. Kč)

ÚZ

80
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce

areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)
3533 6121 7711 198 198 198 198 198 0 0 100,00

81 Ostatní 0 5 143 465 0 0 0 0 x

82 Oblast dopravy a silničního hospodářství  SVR 22 000 tis. Kč 83 631 212 571 18 033 22 447 12 447 10 000 -61 184 26,84

83 Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část 2212 6121 0801 0 2 000 1 607 3 000 3 000 0 3 000 x

84 Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín 2212 6121 0801 0 1 911 1 740 5 000 0 5 000 5 000 x

85 Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín 2212 6121 0801 0 787 0 2 000 0 2 000 2 000 x

86 Rekonstrukce mostu 2541 - 15 Nová Ves v Horách 2212 6121 0801 1 400 1 500 363 3 000 0 3 000 1 600 214,29

87 Rekonstrukce mostu ev. č. 225-008 Trnovany přes trať Českých drah 2212 6121 0801 0 1 500 0 1 000 1 000 0 1 000 x

88
Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy -

Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem
2212 6121 0801 650 4 630 3 922 7 502 7 502 0 6 852 1 154,15

89 Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 2212 6121 0801 0 500 0 400 400 0 400 x

90 Rekonstrukce mostu ev. č. 2501-2 Tvršice 2212 6121 0801 0 1 000 0 500 500 0 500 x

91 Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné) 2212 6121 0801 45 45 45 45 45 0 0 100,00

92 Ostatní 81 536 198 698 10 356 0 0 0 -81 536 0,00

93 Oblast investiční                                              SVR 30 000 tis. Kč 20 000 5 027 0 10 000 0 10 000 -10 000 50,00

94 Předprojektová a projektová příprava staveb 20 000 5 027 0 10 000 0 10 000 -10 000 50,00

V Ústí nad Labem dne 4. října 2019

Zpracoval: odbor ekonomický
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