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Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 4. 1. 2020 do 20. 2. 2020 
 

Usnesení ZÚK č. 060/11Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) ruší  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, sídlem 

Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to - pozemek: p.č. 335/25 o výměře 47 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 345 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí 

uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, -stavební objekt SO 

111 Komunikace -stavební objekt SO 112 Dopravní značení -stavební objekt SO 312 Úprava 

kanalizace PLCL -stavební objekt SO 461 Úprava VO PLCL -stavební objekt SO 801 Úprava oplocení 

vše umístěno na pozemcích v k.ú. Prosmyky, pořizovací náklady stavby 20,496.694,20Kč včetně DPH 

a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, 

příspěvková organizace, IČ: 00829048, se sídlem Na schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 01. 

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž 

předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí schválený v bodu B) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2020  

Vyjádření k 12.1.2020: Darovací smlouva č. 18/SML2373/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 041/22Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období)  

Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce 

Ústeckého kraje, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v letech 2020 - 

2024  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

1. Koncepci rozvoje Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné 

instituce na léta 2020 – 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. Poskytnutí institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce, na léta 2020 – 2024 rozhodnutím dle přílohy č. 2 

tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat rozhodnutí o poskytnutí institucionální 

podpory dle bodu A) 2. tohoto usnesení.  

Termín: 10. 1. 2020  
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Vyjádření k 14.1.2020: Dne 20. 12. 2019 byla podepsána smlouva hejtmanem ÚK.  

 

Usnesení ZÚK č. 026/24Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 

výzva - změna závazného ukazatele obec Otvice  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Otvice o změnu termínu závazného ukazatele ukončení realizace projektu 

„Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného 

dvora“ na nový termín 30.6.2020 uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení;  

 

B) rozhoduje  

podle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

o změně termínu závazného ukazatele ukončení realizace projektu „Zkvalitnění sběru a svozu 

komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ schváleného usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na nový termín 30.6.2020 na základě 

žádosti obce Otvice a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto novým termínem; 

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova zajistit v návaznosti na bod b) tohoto usnesení, administraci smlouvy s 

novým termínem závazného ukazatele.  

Termín: 31.1.2020  

Vyjádření k 29.1.2020: Smlouva byla obci Otvice poslána 24.1.2020, po zaslání obcí Otvice zpět, 

následně bude předána k podpisu panu hejtmanovi.  

 

Usnesení ZÚK č. 018/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – V. volební období)  

Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML1623/SoPD/SPRP, 

kterým se mění závazný ukazatel projektu z 13,28 % na 16,74 % a název projektu z "Rekonstrukce 

veřejných WC a vybudování infocentra" na "Rekonstrukce veřejných WC". 2. uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1683/SoPD/SPRP, kterým se mění termín 

realizace projektu z 16. 12. 2019 na 30. 8. 2020. 3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

investiční dotace č. 19/SML2318/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 9. 2019 

na 30. 10. 2019.  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana provést potřebné úkony k uzavření 

dodatku dle části A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 1. 2020  

Vyjádření k 29.1.2020: Dodatek uzavřen.  
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Usnesení ZÚK č. 047/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – V. volební období)  

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - spolufinancování výdajů na činnost 2020 a 

dofinancování nekrytých závazků  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 

Ústí nad Labem, IČO: 75082136, snížené oproti Žádosti o dotaci dle přílohy 2 a přílohy 3 tohoto 

materiálu o položky 5024, 5031, 5032, 5038, ve výši 318.989,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace dle přílohy 1 tohoto usnesení.  

 

B) bere na vědomí  

1. Dopis ze dne 22. 8. 2019 od předsedy Regionální rady s požadavkem na financování nekrytých 

závazků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad včetně návrhu trojstranné smlouvy a tabulky 

– spory ze smlouvy dle příloh 4, 8 a 5 tohoto materiálu, 2. Usnesení vlády České republiky ze dne 1. 7. 

2019 č. 463 o financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti dle přílohy 7 tohoto 

materiálu a 3. Usnesení Rady Asociace krajů České republiky č. 188 ze dne 11. 6. 2019 dle přílohy 6 

tohoto materiálu. 4. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 1.288.954,40 Kč na financování případných závazků RR SZ plynoucích z 

pravomocných rozhodnutí soudů či orgánů státní správ  

 

C) rozhoduje  

v návaznosti na dokumenty uvedené v bodu B) tohoto usnesení, o financování nekrytých závazků 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jako „RRRS SZ“) z titulu pravomocných 

rozhodnutí soudu a státní správy v souvislosti s neoprávněně krácenými dotacemi poskytovanými z 

operačního programu ROP SZ, do max. výše 50 % jednotlivých závazků za podmínky 

spolufinancování Českou republikou dle usnesení Vlády České republiky č. 463 ze dne 1.7.2019 tak, že 

finanční prostředky budou poskytnuty Ústeckým nebo Karlovarským krajem podle území, na kterém se 

projekt, ze kterého závazek vznikl, nachází, a to v max. celkové výši 1.288.954,40 Kč na základě 

dílčích rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

D) ukládá  

Radě Ústeckého kraje jednat s RRRS SZ a Karlovarským krajem o obsahu rámcové smlouvy o 

financování nekrytých závazků RRRS SZ (návrh v příloze č. 1 tohoto materiálu), za účelem naplnění 

rozhodnutí dle bodu C) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 1. 2020  

Vyjádření k 30.1.2020: Rada materiál projednala.  

 

Usnesení ZÚK č. 062/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období)  

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Terezín o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 1, tohoto 

usnesení;  

 

B) rozhoduje  
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dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v 

rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SOPD/ZPZ, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s 

městem Terezín, IČ: 00264474, dle přílohy č. 4, tohoto usnesení;  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatku dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 1. 2020  

Vyjádření k 29.1.2020: Dodatek č.2 ke smlouvě byl obci Terezín zaslán. Následně po vrácení bude 

předán k podpisu panu hejtmanovi.  

 

Usnesení ZÚK č. 063/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 

výzva – úprava dotací pro město Roudnice n. L., obec Otvice a Mikroregion Lounské Podlesí  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1.žádost obce Otvice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace a maximálního podílu 

dotace na celkových uznatelných nákladech projektu schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt „Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu 

v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 2. 

žádost města Roudnice nad Labem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení o navýšení účelové dotace 

schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 na projekt 

„Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v Roudnici nad Labem“ před 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 3. žádost Mikroregionu Lounské Podlesí dle přílohy č. 3 

tohoto usnesení o změnu projektu „Kompostéry Lounské Podlesí“ a jeho závazných ukazatelů 

schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 před 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

B) rozhoduje  

podle § 36 písm. c, d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

1. o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace obci Otvice na projekt „Zkvalitnění sběru a svozu 

komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení sběrného dvora“ přijatého usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019, a to o navýšení dotace na částku 853 

300,00 Kč a maximálního podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu na 70% z 

důvodu dostatku disponibilních finančních prostředků 2. o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace městu 

Roudnice nad Labem na projekt „Polozapuštěné podzemní kontejnery - V Uličkách a na sídlišti JIH v 

Roudnici nad Labem“ přijatého usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 

9.9.2019, a to o navýšení poskytnuté účelové dotace na částku 628 640,00 Kč z důvodu dostatku 

disponibilních finančních prostředků  

 

C) ruší  

rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci Mikroregionu Lounské Podlesí na projekt „Kompostéry 

Lounské Podlesí“ přijaté usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019  

 

D) rozhoduje  
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podle § 36 písm. c, d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

o poskytnutí účelové dotace příjemci Mikroregionu Lounské Podlesí na projekt „Kompostéry Lounské 

Podlesí“ ve výši 500 000 Kč s maximálním podílem na celkových uznatelných nákladech projektu 

66,67 % a termínem ukončení projektu 31. 5. 2020 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017. Příjemci Mikroregion Lounské Podlesí se poskytuje 

dotace ve výši 500 000,00 Kč oproti požadované částce 500 025,00 Kč, protože se jedná o projekt na 

pořízení kompostérů spadajících do běžných výdajů.  

 

E) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova sdělit obci Otvice, městu Roudnice nad Labem a svazku obcí 

Mikroregion Lounské Podlesí vyjádření Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem  

Termín: 31. 1. 2020  

Vyjádření k 5.2.2020: Mikroregionu Lounské Podlesí byla dne 28.1.2020 zaslána smlouva k podpisu. 

Obci Otvice byla smlouva poslána 24.1.2020. Městu Roudnice n/Labem byla smlouva poslána dne 

10.1.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 064/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. 

výzva - změna závazného ukazatele obec Vilémov  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost obce Vilémov, IČ 00262200, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o prodloužení závazného termínu 

ukončení realizace projektu „Pořízení 2 kusů kontejnerů“ schváleného usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019“ na nový termín 30.4.2020;  

 

B) schvaluje  

změnu přílohy č. 1, usnesení č. 043/22Z/2019 ze dne 9.9.2019, za přílohu č. 3 (v řádku obce Vilémov, 

IČ 00262200), tohoto usnesení;  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova zajistit v návaznosti na bod B) tohoto usnesení, administraci smluv. 

Termín: 20.1.2020  
Vyjádření k 5.2.2020: Smlouva byla obci Vilémov poslána. Nyní se čeká na vrácení podepsaných 

smluv, následně bude předáno hejtmanovi k podpisu.  

 

Usnesení ZÚK č. 054/26Z/2020  (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období) 

Vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Informace obsažené v přílohách č. 1-8 tohoto usnesení  

 

B) rozhoduje  
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o vyhlášení dotačního programu Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020 dle 

příloh č. 1 – 8 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ v termínu do 10. 2. 2020.  

Vyjádření k 7.2.2020: Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ 

byl dne 7.2.2020 zveřejněn na úřední desce.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/26Z/2020/C)1. (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období) 

Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem 

na vysílací standard DVB-T2 “ – vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí 

informace obsažené v důvodové zprávě, v příloze č. 1 tohoto usnesení a v příloze č. 2 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o vyhlášení dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s 

přechodem na vysílací standard DVB-T2 “ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje,  

1. zajistit zveřejnění dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v 

souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 “  

Termín: 7. 2. 2020  

Vyjádření k 7.2.2020: Dotační program Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v 

souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v řádném termínu.  

 

 


