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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.1

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Souhrnná zpráva o postupu Ústeckého kraje – koronavirová pandemie

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
informace ve věci postupu Ústeckého kraje v souvislosti s pandemií COVID-19

Nárok na rozpočet:
rozpočet Ústeckého kraje 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf
Stručná hodnotící zpráva ke krizové 
situaci COVID – 19 za složky IZS, 
AČR, KHS, a KZ a.s.

U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Souhrnná zpráva - výdaje k 1. 6. 2020 U

6.1-3 Název: bod 6.1 priloha 3.pdf Souhrnná zpráva - přijatá pomoc k 1. 
6. 2020 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

1. stručnou hodnotící zprávu ke krizové situaci COVID – 19 za složky Integrovaného záchranného 
systému, Armády České republiky, Krajské hygienické stanice a Krajské zdravotní a.s. dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu
2. informaci o naplňování svěřených kompetencích hejtmana Ústeckého kraje a vedoucího odboru 
kancelář
hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje Radou Ústeckého kraje - přehled výdajů na boj
proti COVID 19 uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu a přehled přijatých věcných a finančních
darů uvedený v příloze č. 3 tohoto materiálu



Důvodová zpráva:
Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky. Patří mezi důležité 
prostředníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti 
tvoří nepostradatelný komponent při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a 
obcím. Hejtman jako vrcholný představitel kraje odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových 
situací. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a 
krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Jeho nezastupitelná role se projevila 
během pandemie koronaviru /označovaného jako SARS Co V-2/. Usnesením vlády České republiky ze dne 
12. března 2020 č. 194, byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS Co V-2/ na území České republiky vyhlášen nouzový stav. 
Nouzový stav byl následně prodloužen dne 30. 4. 2020 na základě Usnesení vlády České republiky č. 
2019/2020 Sb., do 17. 5. 2020.
Prvotní informace týkající se koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ byly součástí programu řádné 
Bezpečnostní rady Ústeckého kraje dne 28. 2. 2020. První zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje v 
souvislosti s koronavirem /označovaný jako SARS CoV-2/, bylo dne 4. 3. 2020. Poslední zasedání krizového 
štábu se uskutečnilo 14. 5. 2020 (celkem 13 zasedání). Dále proběhla společná zasedání krizového štábu 
kraje s představiteli krizových štábů ORP prostřednictvím videokonference (celkem 7x). Zastupitelstvu bude 
předložena zpráva s přílohami, popisující ve stručnosti činnost zásadních subjektů zapojených do činnosti 
Krizového štábu Ústeckého kraje.
Na programu jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dále předkládá ředitel Ing. Milan Zemaník „Zprávu o 
činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje ve vztahu ke COVID-19. Tento dokument shrnuje činnost odborů 
KÚÚK (tzv. Stálá pracovní skupina) v souvislosti s přijetím preventivních opatření pro zamezení šíření 
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 jednak za jednotlivé odbory a dále 
také samostatně za činnosti, které byly významnou měrou podmíněny spoluprací více než dvou odborů: 
distribuce osobních ochranných prostředků (dále také „OOP“), podweb COVID-19, infolinka nebo infoemail. 
Stálá pracovní skupina krizového štábu krajů složená z vybraných vedoucích odborů krajského úřadu se 
začala pravidelně scházet dne 26. 3. 2020 (celkem 23x). Do té doby krajský úřad řešil potřebné úkoly v rámci 
běžného režimu. Stálá pracovní skupina krizového štábu se nyní schází dle potřeby zpravidla jednou týdně 
vždy v pondělí.

Součástí materiálu je přehled výdajů v rámci boje s COVID 19 a přehled přijaté pomoci..
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