
příloha č. 1

v tis. Kč

Disponibilní prostředky celkem 677 373

odbor ekonomický 442 737

Centrální rezerva 442 737

odbor informatiky a organizačních věcí 1 500

Datacentrum - studie 1 500

odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 071

Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace - nákup dvou klavírů (účelový 

investiční příspěvek)
1 071

odbor zdravotnictví 70 000

Krajská zdravotní, a.s. - investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu 70 000

odbor dopravy a silničního hospodářství 45 065

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - navýšení platů a povinných odvodů 

(příspěvek na provoz) 23 000

autobusová dopravní obslužnost 22 065

odbor strategie, přípravy a realizace projektů 66 000

Inovační centrum Ústeckého kraje z. s. - navýšení členského příspěvku 1 000

Fond Ústeckého kraje 

 - Město Postoloprty – individuální dotace na projekt Fotbalový stadion FK Postoloprty/2 30 000

 - Město Terezín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti 

v Terezíně - investiční část 13 000

 - Město Terezín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu v Terezíně -neinvestiční 

část 2 000

 - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - individuální 

dotace (Žatec, Kadaň) 20 000

Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový 51 000

 - Nákup nemovitosti pro Datacentrum  v Ústí nad Labem včetně technologie 37 000

 - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování 

sociální služby - chráněné bydlení (Lovosice, Barákova 819/2) 10 000

 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - nákup nemovitosti pro poskytování 

sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením (Ústí nad Labem, Bratří Čapků 437/28) 4 000

pozn.: zeleně označené řádky jsou kapitálové výdaje

V Ústí nad Labem 1. 4. 2020

zpracoval ekonomický odbor

Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019
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