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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. 

 

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 30. 3. 2020 do 29. 5. 2020 
 

Usnesení č. 73/7Z/2009 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – III. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A) rozhoduje  

o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to: 

- komunikace: silnice č. II/253 jedná se o úsek tzv. stavby „Provizorní přemostění Ždírnického 

potoka“ na pozemcích p.č. 430/2, p.č. 433/1, p.č. 4339/1, p.č. 4306/43, p.č. 4307/6, p.č. 4299/3, vše v 

k.ú. Ústí nad Labem 

a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého 

kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837. 

B) ukládá  

členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru 

(převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.4.2020  

Vyjádření k 11.5.2020: Žadatel žádá o zrušení původního usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 

73/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009. Od roku 2009 Statutární město Ústí nad Labem přes osm výzev ze strany 

Ústeckého kraje neprojednalo přijetí předmětného úseku komunikace „Provizorní přemostění 

Ždírnického potoka“. Dle dostupných informací požaduje Povodí Ohře nákladnou opravu provizorního 

přemostění, která je důvodem nepřevzetí přemostění ze strany Statutárního města Ústí nad Labem i 

přes původní dohodu, kdy se zavázalo přemostění převzít za předpokladu, že Ústecký kraj si převezme 

do svého vlastnictví tzv. „Okresní silnici“, kterou si Ústecký kraj dle dohody převzal. Jelikož od 

prvotních jednání uběhlo více jak 11 let, doporučujeme předmětné usnesení zrušit a zahájit nová 

jednání Ústeckého kraje, Statutárního města Ústí nad Labem a Povodí Ohře za jakých podmínek by 

mohlo dojít k převzetí Provizorního přemostění Ždírnického potoka. A poté bude přijato nové usnesení, 

kde bude nadále sledována tato problematika. 

 

Usnesení ZÚK č. 025/16Z/2018/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje za rok 2018 dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu a Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za 

rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu B) schvaluje prodloužení platnosti Strategie protidrogové 

politiky Ústeckého kraje na období 2015-2018 do roku 2019  

 

B) ukládá  
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PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje  

2) Strategii protidrogové politiky na období 2020-2023  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 6.5.2020: Strategie protidrogové politiky na období 2020-2023 byla schválena na jednání 

Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 9. 3. 2020 usnesením č. 059/27Z/2020. 

 

Usnesení ZÚK č. 048/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 1184/2 o výměře 528 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Úštěk, k.ú. Držovice, zapsaný na 

LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou 

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené 

nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 5.4.2019: smlouva č. 19/SML1185/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 049/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 1124/20 o výměře 1495 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Úštěk, k.ú. Konojedy u Úštěku, 

zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro 

Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání 

uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  
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Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 5.4.2019: smlouva č. 19/SML1186/OS/MAJ  

 

 

Usnesení ZÚK č. 020/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – V. volební období)  

Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2015-2020  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informaci o 

plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015–2020 za rok 2018 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, monitorovat plnění 

Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–

2020 za rok 2019.  

Termín: 30. 4. 2020  

Vyjádření k 24.4.2020: Dne 20.4.2020 bylo předloženo monitorování plnění plánu na jednání 29. 

ZUK.  

 

Usnesení ZÚK č. 089/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: - pozemek: p.č. 2552/3 o 

výměře 417 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z 

pozemku č. 2252 o výměře 1022 m2 geometrickým plánem č. 4502-59/2017 ze dne 21. 5. 2017), obec 

Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 

Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a úhradu nákladů 

spojených s převodem pozemku.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého 

kraje.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 16.3.2020: KS č. 19/SML4260/KSN/MAJ ze dne 27.2.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období)  

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 

Ústeckého kraje pro rok 2020 – schválení a vyhlášení dotačního programu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) schvaluje  

Dotační program - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) 

tohoto usnesení.  

Termín: 30. 4. 2020  

Vyjádření k 9.3.2020: Dne 10. 12. 2019 byl Program na záchranu a obnovu drobných památek a 

architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 zveřejněn pro veřejnost na 

webových stránkách kraje. Příjem žádostí o dotaci proběhl v termínu od 10. do 31. 1. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období)  

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – schválení a 

vyhlášení dotačního programu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Dotační program - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) 

tohoto usnesení.  

Termín: 30.4.2020  

Vyjádření k 9.3.2020: Dne 10. 12. 2019 byl Program na záchranu a obnovu kulturních památek 

Ústeckého kraje pro rok 2020 zveřejněn pro veřejnost na webových stránkách kraje. Příjem žádostí o 

dotaci proběhl v termínu od 10. do 31. 1. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 029/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období) 

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

výzva - změna závazného ukazatele obcí Janov a Petrovice  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

předpisů, 1) informaci o žádosti obce Janov o změnu termínu závazného ukazatele ukončení realizace 

projektu „Pořízení techniky na svoz bioodpadu v obci Janov“ na nový termín 31.5.2020 uvedenou v 

příloze č. 1 tohoto materiálu, 2) informaci o žádosti obce Petrovice o změnu termínu závazného 

ukazatele ukončení realizace projektu „Obec Petrovice – domácí kompostéry“ na nový termín 

31.3.2020 uvedenou v příloze č. 2 tohoto materiálu;  

 

B) mění  

přílohu č. 1 usnesení č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 za přílohu č. 4 tohoto usnesení (v řádku obce 

Janov, IČ 00556025 a v řádku obce Petrovice, IČ 00266922);  

 

C) ukládá  
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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 s 

novým termínem závazného ukazatele.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 14.4.2020: Administrace smluv s novým termínem závazného ukazatele byla zajištěna.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 tohoto usnesení, a to zejména Rozhodnutí č. 1 Ministerstva 

práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 a 

Přehled subjektů navržených k podpoře v 1. kole financování v programu Podpora sociálních služeb v 

Ústeckém kraji 2020, včetně výše dotace.  

 

B) rozhoduje  

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 

101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dotace 

poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření 

smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení první splátky dotace. 

Termín: 31. 3. 2020  
Vyjádření k 30.3.2020: Se všemi podpořenými poskytovateli sociálních služeb byla uzavřena smlouva 

a dne 27.3.2020 jim byla vyplacena první splátka dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 007/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – V. volební období)  

Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 12. 12. 11. 2019 do 5. 2. 2020.  

 

B) ukládá  

hejtmanovi Ústeckého kraje, svolat Zastupitelstvo Ústeckého kraje do 30. 3. 2020 k řešení situace v 

Nemocnici Litoměřice a v Rumburku  

Termín: 30. 3. 2020  

Vyjádření k 15.4.2020: Zastupitelstvo ÚK bylo bohužel zrušeno vzhledem k vyhlášení stavu nouze 

Vládou ČR.  

 

Usnesení ZÚK č. 011/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období)  

Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) volí  
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do funkce přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem tuto kandidátku:  

.  

 

 

B) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad 

Labem o volbě přísedící dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 17.3.2020: Dopis předsedovi krajského soudu byl dnes odeslán prostřednictvím datové 

schránky.  

 

Usnesení ZÚK č. 017/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – V. volební období)  

Projekty „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve 

vzdělávání“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

podané informace o projektech „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora 

úspěšnosti ve vzdělávání“;  

 

B) schvaluje  

partnerství, realizaci a financování projektů „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ 

a „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“;  

 

C) rozhoduje  

o uzavření partnerských smluv s finančním příspěvkem se subjekty uvedenými v příloze č. 1 a č. 2 

tohoto materiálu v rámci projektů „ Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a 

„Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“, dle vzorů schválených Radou Ústeckého kraje;  

 

D) ukládá  

Ing. Jaroslava Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu 

Ústeckého kraje zabezpečit zpracování a uzavření partnerských smluv uvedených partnerů v projektech 

„Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“ a 

zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace dle bodu B) a C) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 26.3.2020: Zpracování a uzavření partnerských smluv bylo zabezpečeno a také potřebné 

úkony k zajištění realizace dle bodu B) a C) tohoto usnesení.  

 

Usnesení ZÚK č. 018/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období)  

Členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) si vyhrazuje  

rozhodnout dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 1. 

o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky v souladu 

se Stanovami uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 2. o schválení a podpisu Deklarace 

„Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím 

mezinárodního programu Zdravé město OSN-WHO, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 3. o 
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pověření Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje, jako gestora programu „Zdravý 

Ústecký kraj“ 4. o uložení Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, podat přihlášku 

do Národní sítě Zdravých měst České republiky v termínu do 31. 3. 2020.  

 

B) rozhoduje  

1. o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky v 

souladu se Stanovami uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu  

2. o schválení a podpisu Deklarace „Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a 

kvality života prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město OSN-WHO, uvedené v příloze 

č. 2 tohoto usnesení  

3. o pověření Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje, jako gestora programu „Zdravý 

Ústecký kraj“  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, podat přihlášku do Národní sítě Zdravých 

měst České republiky.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 5.5.2020: Přihláška podána.  

 

Usnesení ZÚK č. 032/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Lkáň  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1. žádost obce Lkáň ze dne 30. 11. 2019 I. o změnu (snížení) výše dotace, změnu rozpočtu projektu a 

změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace projektu dle příloh č. 5 a 

7 předloženého materiálu; 2. žádost obce Lkáň ze dne 30. 11. 2019 II. o změnu závazného finančního 

ukazatele, změnu rozpočtu projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu 

ukončení realizace projektu dle příloh č. 6 a 8 předloženého materiálu;  

 

B) mění  

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

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Lkáň z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“ přijaté 

usnesením č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 tak, že výše dotace činí 4 771 130,00 Kč a položkový 

rozpočet projektu schválený v části B) citovaného usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem 

projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

18/SML0304/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení (vyhovění žádosti z 30. 11. 2019 I.), a 

rozhoduje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

18/SML0304/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;  

 

C) rozhoduje  

o nevyhovění žádosti obce Lkáň dle přílohy č. 6 předloženého materiálu (žádost z 30. 11. 2019 II.) o 

zvýšení maximálního podílu požadované dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech 

projektu na 14,08 % a schválení položkového rozpočtu projektu dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu.  

 

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

životního prostředí a venkova  

1. sdělit obci Lkáň rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  

Termín: 31. 3. 2020  

2. v návaznosti na bod B) zajistit administraci dodatku  

Termín: 15. 4. 2020  

Vyjádření k 20.3.2020: Materiál byl předložen a projednán v ZÚK dne 9.3.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 033/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – projednání žádosti obce Moldava o 

přehodnocení usnesení ZÚK ze dne 9. 12. 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost obce Moldava ze dne 3. 1. 2020 o projednání a přehodnocení usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kde je k projektu „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ 

mimo jiné uvedeno, že nedošlo k zahájení výstavby ČOV a kanalizace;  

 

B) konstatuje  

že usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2020, kterým bylo 

rozhodnuto o vypovězení smlouvy č. 17/SML3488/SoPD o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 000 

000,00 Kč k realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ z důvodu porušení smluvní 

povinnosti – nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace, bylo 

přijato v souladu s oprávněním Ústeckého kraje výše uvedenou smlouvu vypovědět. Žádost obce 

Moldava v příloze č. 3 tohoto materiálu nevyvrací, že obec Moldava jakožto příjemce dotace porušila 

smluvní povinnost předložit závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace dle Čl. III písm. f) výše 

uvedené smlouvy do 30 dnů od ukončení realizace projektu s termínem 30. 4. 2019 (akceptovaným z 

žádosti o poskytnutí dotace) zakotveným v Čl. II. odst. 3) uvedené smlouvy. Zároveň obec Moldava v 

žádosti dle přílohy č. 3 tohoto materiálu uvedla, že k 3. 1. 2020 nedošlo k zahájení realizace projektu, 

což představuje porušení smluvní povinnosti dle Čl. II. odst. 3) výše uvedené smlouvy – v důsledku 

nezahájení realizace projektu nebyl dodržen termín ukončení realizace projektu do 30. 4. 2019.  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova sdělit obci Moldava obsah usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje k 

podané žádosti.  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 20.3.2020: Materiál byl předložen a projednán v ZÚK dne 9.3.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 034/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna příjemce dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1. žádost městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu; 2. žádost 

Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod o dotaci dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu;  
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B) rozhoduje  

1. o vyhovění žádosti městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a o 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ ve výši 

4 000 000,00 Kč s příjemcem dotace – městysem Peruc, na projekt „Telce – ČOV a kanalizace“, přijaté 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, postupem dle Čl. IV. 

odst. 3) uvedené smlouvy z důvodu dle ust. § 167 odst. 1 písm. b) správního řádu - nezbytná změna 

příjemce dotace (realizátora projektu). 2. o výjimce z Programu na podporu vodního hospodářství v 

Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 Čl. 2 odst. 2, podle něhož žadatelem o dotaci může být svazek 

obcí v kraji, pro žadatele Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod na projekt 

„Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“. Výjimka spočívá v tom, že členem uvedeného žadatele o dotaci 

je obec Vrbičany nacházející se na území Středočeského kraje. 3. o poskytnutí investiční dotace 

příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod na projekt „Telce – ČOV a 

kanalizace, 1. etapa“ ve výši 3 597 960,00 Kč s maximálním podílem na celkových uznatelných 

nákladech projektu 10,02 %, s uznatelností nákladů od 10. 8. 2019, se splněním závazného technického 

ukazatele – kolaudace stavby/zahájení zkušebního provozu ČOV – v termínu do 31. 12. 2022 a o 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze 

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 (dále jen „smlouva“) za 

následujících podmínek: - před uzavřením smlouvy dojde ke zrušení (zániku) smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace č. 17/SML3488/SoPD/ZPZ dle bodu 1. tohoto usnesení - dotace bude použita pouze 

na kanalizaci pro místní část Peruce Telce a na nákladech na ČOV se bude podílet poměrem podle 

stavu napojených obyvatel z místní části Peruce Telce Příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro 

odvádění odpadních vod se poskytuje dotace ve výši 3 597 960,00 Kč oproti požadované částce 4 000 

130,59 Kč, z důvodu zachování závazného finančního ukazatele stanoveného v původním rozhodnutí o 

poskytnutí dotace městysi Peruc, tj. podílu dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech 

projektu v maximální výši 10,02 %.  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova,  

1. sdělit městysu Peruc a Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod rozhodnutí 

Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti.  

Termín: 31. 3. 2020  

2. zajistit administraci dohody o zrušení smlouvy a následně smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu B) 

tohoto usnesení  

Termín: 15. 4. 2020  

Vyjádření k 15.4.2020: Dopis č.j.:KUUK/054864/2020/ZPZ ze dne 27/03/2020 byl vypraven 9.4.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 035/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1. informaci o žádosti obce Žalany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu; 2. informaci o žádosti města Úštěk o změnu termínu ukončení realizace projektu dle 

předloženého materiálu;  

 

B) rozhoduje  
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1. v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 

ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ, ve znění Dodatku č. 1 a 2 

uzavřené s obcí Žalany, IČ: 00266655, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení; 2. v rámci Fondu vodního 

hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 

investiční dotace č. 13/SML2691/SoPD/ZPZ, ve znění Dodatku č. 1 a 2, uzavřené s městem Úštěk, IČ: 

00264571, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova  

1. sdělit žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu B) tohoto 

usnesení;  

Termín: 30.4. 2020  

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu B) tohoto 

usnesení zajistit administraci Dodatků smluv;  

Termín: 30. 4. 2020  

Vyjádření k 20.3.2020: Materiál byl předložen a projednán v ZÚK dne 9.3.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 036/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období) 

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

výzva – změna závazného ukazatele obcí Kryštofovy Hamry, Všestudy a Klapý  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1. žádost obce Kryštofovy Hamry dle přílohy č. 1 tohoto materiálu o změnu termínu závazného 

ukazatele ukončení realizace schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 

ze dne 9. 9. 2019, k projektu „Sběrný dvůr Kryštofovy Hamry“ na nový termín 30. 6. 2020, 2. žádost 

obce Všestudy dle přílohy č. 3 tohoto materiálu o změnu termínu závazného ukazatele ukončení 

realizace schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019, k 

projektu „Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu v obci 

Všestudy“ na nový termín 30. 6. 2020, 3. žádost obce Klapý dle přílohy č. 5 tohoto materiálu o změnu 

termínu závazného ukazatele ukončení realizace schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019, k projektu „Pořízení techniky pro svoz a přepravu odpadu“ na 

nový termín 30. 4. 2020.  

 

B) rozhoduje  

1. o změně závazného ukazatele – termínu ukončení realizace projektu „Sběrný dvůr Kryštofovy 

Hamry“ schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019“ na 

nový termín 30. 6. 2020 na základě žádosti obce Kryštofovy Hamry dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a 

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML3039/01/SoPD/ZPZ dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení, 2. o změně závazného ukazatele – termínu ukončení realizace projektu 

„Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu v obci Všestudy“ 

schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019“ na nový 

termín 30. 6. 2020 na základě žádosti obce Všestudy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML3042/01/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 4 

tohoto usnesení, 3. o změně závazného ukazatele – termínu ukončení realizace projektu „Pořízení 

techniky pro svoz a přepravu odpadu“ schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 

043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019“ na nový termín 30. 4. 2020 na základě žádosti obce Klapý dle přílohy 
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č. 3 tohoto materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

19/SML3059/01/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova  

1. sdělit žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu B) tohoto 

usnesení,  

Termín: 15. 4. 2020  

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu A) tohoto 

usnesení zajistit administraci smluv.  

Termín: 15. 4. 2020  

Vyjádření k 15.4.2020: obec Klapý - dopis č.j. KUUK/052618/2020 ze dne 27/03/2020, vypraveno 

27/03/2020 obec Kryštofovy Hamry - dopis č.j. KUUK/052627/2020 ze dne 27/03/2020, vypraveno 

27/03/2020 obec Všestudy - dopis č.j. KUUK/052630/2020 ze dne 27/03/2020, vypraveno 27/03/2020  

 

Usnesení ZÚK č. 037/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – V. volební období) 

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

výzva – změna závazného ukazatele obce Malé Žernoseky  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádost obce Malé Žernoseky, IČ 00526045 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu o změnu závazného 

ukazatele – termínu ukončení realizace projektu „Pořízení štěpkovače k zpracování bioodpadu“ 

schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 na nový 

termín 30. 5. 2020, před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

B) mění  

přílohu č. 1, usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 tak, že ji 

nahrazuje přílohou č. 3 (v řádku obce Malé Žernoseky, IČ 00526045) tohoto usnesení;  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova  

1. sdělit žadateli rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 

usnesení,  

Termín: 15. 4. 2020  

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 

usnesení zajistit administraci smlouvy.  

Termín: 15. 4. 2020  

Vyjádření k 20.3.2020: Materiál byl předložen a projednán v ZÚK dne 9.3.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 - 4 tohoto usnesení,  
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B) rozhoduje  

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

souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o 

poskytnutí dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 subjektům poskytujícím sociální služby ve 

stanovené výši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty 

uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení,  

 

C) schvaluje  

1) revizi Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních 

služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení, 2) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 

služeb dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 

tohoto usnesení,  

 

D) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 

uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku 

k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do 

základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými poskytovateli sociálních služeb dle bodu 

B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 3. 2020  
Vyjádření k 20.5.2020: Smlouvy s dotčenými organizacemi byly dopodepsány.  

 

Usnesení ZÚK č. 058/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – V. volební období) 

Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2020  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 předloženého materiálu,  

 

B) rozhoduje  

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Litoměřice o převodu poskytnuté dotace 

ve výši 4 330,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 2417772) ze sociální služby týdenní 

stacionáře (ID 5488355)  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření Dodatku 

č. 1 ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 31.3.2020: Dodatek č. 1 ke smlouvě 19/SML3270/01/SoPD/SV byl uzavřen a zveřejněn v 

Registru smluv dne 31. 3. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 059/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)23. – V. volební období) 

Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o schválení 

Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 uvedené v příloze č. 1 tohoto 

usnesení  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění schválené Strategie 

prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023,  

Termín: 31. 3. 2020  

Vyjádření k 23.3.2020: Dokument byl dne 23. 3. 2020 zveřejněn na webových stránkách Ústeckého 

kraje v sekci sociální péče/protidrogová prevence/strategické dokumenty - https://www.kr-

ustecky.cz/strategicke-dokumenty/d-1731238/p1=204835.  

 

Usnesení ZÚK č. 010/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – V. volební období) 

Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) volí  

do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem tohoto kandidáta: 

.  

 

B) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad 

Labem o volbě přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 15. 5. 2020  

Vyjádření k 4.5.2020: Informace o volbě přísedícího, p. France, zastupitelstvem kraje byla krajskému 

soudu odeslána datovou zprávou dne 4.5.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 016/29Z/2020/D) (v návrhu na usnesení pod číslem A)25. – V. volební období) 

Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předložené komplexní informace ohledně problematiky Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v 

konkursu, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

nabytí nemovitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení a dle § 37 krajského 

zřízení o nabytí movitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 7 tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o nabytí věcí dle bodu B) tohoto usnesení v celkové výši 63 miliónů Kč.  

 

D) ukládá  
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PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zajistit 

podání nabídky do výběrového řízení viz. příloha č. 5 předloženého materiálu.  

Termín: 30. 4. 2020 do 16:00 hodin  

Vyjádření k 30.4.2020: Nabídka do výběrového řízení podána dne 30. 4. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 046/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – V. volební období) 

Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v 

příloze č. 1 tohoto materiálu  

 

B) ukládá  

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu 

Termín: 25. 4. 2020  
Vyjádření k 28.4.2020: Dodatky byly uzavřeny.  

 

Usnesení ZÚK č. 052/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – V. volební období)  

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

výzva k podání žádostí o dotaci  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 

kraji na období let 2017-2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

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

životního prostředí a venkova zveřejnit výzvu dle bodu A) tohoto usnesení  

Termín 22.4.2020  

Vyjádření k 4.5.2020: Výzva byla společně s programem zveřejněna dne 21. 04. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – V. volební období)  

Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec 

Michalovice  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací č. 49 spočívající v realizaci mechanicko - biologické 

čistírny odpadních vod v místě stávající kořenové, která je za hranicí své životnosti dle přílohy č.1 

tohoto usnesení;  

 

B) ukládá  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 15 

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

životního prostředí a venkova, zajistit úkony ve věci předání informace o schválení aktualizace Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací dotčené obci.  

Termín: 20. 4. 2020  

Vyjádření k 20.5.2020: Informace o schválení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obci 

Michalovice byla zaslána datovou zprávou dne 6. 5. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 089/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)29. – V. volební období)  

Žádost o vydání budoucího příslibu – JURTA, o. p. s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Informace obsažené v tomto materiálu včetně přílohy č. 1. předloženého materiálu  

 

B) rozhoduje  

V návaznosti na část X. Bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o vydání 

souhlasného stanoviska pro poskytovatele JURTA, o.p.s. ve znění: Ústecký kraj zařadí po ukončení 

realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 60_“Sociální infrastruktura – integrované 

projekty ITI“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi Integrovaného regionálního operačního programu do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje u poskytovatele JURTA, o.p.s. navýšenou kapacitu služby chráněného bydlení 

(ID 5807228) – ve výši kapacity 6 lůžek, nebudou – li tomu bránit legislativní podmínky. Služba 

zařazená do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje č. …. k 

zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku rozhodnutí 

dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 4. 2020  

Vyjádření k 29.4.2020: Žadatel Ing. Landsperský Ph.D., ředitel organizace JURTA, o.p.s., byl 

informován Ing. Petrou Lafkovou, vedoucí odboru sociálních věcí, prostřednictvím e-mailu dne 

20.4.2020 a dne 23. 4. 2020 mu byla informace ještě zaslána datovou schránkou.  

 

Usnesení ZÚK č. 090/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)30. – V. volební období)  

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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zrušení 

dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zveřejnit informaci o zrušení programu na 

webových stránkách kraje a zajistit informování všech žadatelů o dotaci  

Termín: 15.5.2020  

Vyjádření k 13.5.2020: Zrušení dotačního programu bylo vyvěšeno a žadatelé byli informování e-

mailem dne 7.5.2020.  
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Usnesení ZÚK č. 091/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)31. – V. volební období)  

Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

text smlouvy o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci dle přílohy č. 2 a 3 

předloženého materiálu,  

 

B) rozhoduje  

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

souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem, IČO 44225512, 

Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem ve výši 1 276 290 Kč a o uzavření Smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu objektu v Hliňanech v souvislosti se zajištěním péče o 

osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České 

republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS 

CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny potřebné úkony k uzavření 

smlouvy v termínu do 30. 4. 2020,  

Vyjádření k 28.4.2020: Dne 17.4.2020 byla podepsána Smlouva o spolupráci a dne 28.4.2020 byla 

podepsána Smlouva o dotaci ze strany Oblastní charity Ústí nad Labem. Dne 28.4.2020 byla Smlouva o 

dotaci předána k podpisu panu hejtmanovi.  

 

 


