
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.3

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 o 677 373 tis. Kč

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 17. 3. 2020 Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se: 0 Č. usnesení: nebylo přijato

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Finanční výbor

Dne: 14. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.3-1 Název: bod 10.3 priloha 1.pdf Rozdělení volných finančních 
prostředků za rok 2019 U

10.3-2 Název: bod 10.3 priloha 2.pdf Důvodová zpráva U

10.3-3 Název: bod 10.3 priloha 3.pdf Disponibilní finanční prostředky ÚK k 
31. 12. 2019 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 ve výši 677 373 tis. 
Kč na financování akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2) příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2020 následovně:



• Fond investic a oprav Ústeckého kraje - zvýšení o 51 000 tis. Kč
• Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 65 000 tis. Kč

B) provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtová opatření – zvýšení 
rozpočtu Ústeckého kraje o 677 373 tis. Kč za podmínky schválení bodu A) tohoto usnesení:

financování:
prostředky minulých let – zvýšení o částku 677 373 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření ÚK z roku 
2019

běžné výdaje:
- odbor ekonomický – zvýšení o částku 442 737 tis. Kč
- odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 1 500 tis. Kč
- odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o 45 065 tis. Kč
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 3 000 tis Kč, z toho Fond Ústeckého 
kraje o částku 2 000 tis. Kč

kapitálové výdaje:
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 1 071 tis. Kč
- odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 70 000 tis. Kč
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje - zvýšení o částku 63 000 tis. Kč
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový - zvýšení o částku 51 000 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Usnesení A) navrhuje zastupitelstvu rozdělit volné prostředky z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 a 
schválit s tím související příděly do Fondu investic a oprav ÚK a Fondu Ústeckého kraje.
Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit na individuální dotace a dotační programy 
celkem 135 000 tis. Kč. Nákup nemovitostí pro potřeby kraje bude realizován ve výši 51 000 tis. Kč. Zřízeným 
příspěvkovým organizacím je určeno 24 071 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz činí 23 000 tis. Kč a 
investiční účelový příspěvek 1 071 tis. Kč. Na dopravní obslužnost je vyčleněno 22 065 tis. Kč a na ostatní 
činnosti 2 500 tis. Kč. Zvýšení centrální rezervy se předpokládá o 442 737 tis. Kč. Podrobné zdůvodnění je 
uvedeno v přílohách č. 2 a 3 tohoto materiálu.

Usnesení B) obsahuje návrh souvisejícího rozpočtového opatření. V rámci rozpočtového opatření jsou 
finanční prostředky v celkovém objemu 677 373 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (492 302 tis. Kč) a 
kapitálových výdajů (185 071 tis. Kč).

Rada již rozhodla, za podmínky schválení rozdělení volných prostředků zastupitelstvem, o souvisejícím 
stanovení
závazných ukazatelů - příspěvků zřizovatele a objemu prostředků na platy pro 3 příspěvkové organizace.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Blanka Andresová, vedoucí 
oddělení rozpočtu a financování 
ekonomického odboru

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 9. 4. 
2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
14.4.2020



Podpis zpracovatele:  Blanka Andresová 9. 4. 2020


