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1. Tabulka - Čerpání finančních 
prostředků z úvěru Ústeckého kraje 
2017 - 2021 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

přehled čerpání finančních prostředků z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 dle tabulky, která je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 108/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 Zásobník akcí v 
přepokládané výši pro financování z úvěru ÚK 2017 - 2021 bez rozložení čerpání v letech. Čerpání finančních 
prostředků z úvěru ÚK 2017 - 2021 probíhá dle aktuálního stavu připravenosti jednotlivých akcí k realizaci a v 
průběhu roku dochází oproti schválenému rozpočtu k přesunu finančních prostředků dle aktuální potřeby. Z 
tohoto důvodu předkládáme tabulku skutečného čerpání finančních prostředků z úvěru ÚK 2017 – 2021, která 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu. K 31. 12. 2019 bylo z úvěru ÚK 2017 - 2021 čerpáno 274 645 tis. Kč., pro 
rok 2020 předpokládáme čerpání ve výši 552 850 tis. Kč.
V roce 2019 byla dokončena realizace akce „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 
Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů – 2. část (budova A)“ v celkové výši 16 769 tis. 
Kč. Stavební práce byly zahájeny na těchto 5 akcích:
„Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)“ 
ve výši 31 204 tis. Kč s předpokládaným dokončení do konce roku 2020, „Speciální základní škola, Mateřská 
škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská)“ ve 
výši 50 444 tis. Kč s termínem dokončení v lednu 2020, „Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, 
Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a 
Speciálně pedagogického centra (Sukova 6)“ ve výši 40 998 tis. Kč s předpokládaným dokončením do konce 
roku 2020, „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část“ ve výši 
289 135 tis. Kč s předpokládaným dokončení do konce roku 2020 a „Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 
26119-1“ ve výši 187 342 tis. Kč s předpokladem dokončení v polovině roku 2020.
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