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FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE - Příloha č. 11 
 
Přehled čerpání projektových účtů: 
 

Projektové účty  - volné 
účty 236 323, 236 325, 236 327, 236 329, 236 332, 236 333, 236 335, 236 345, 236 346, 
236 350 
 
V roce 2019 nebylo využito 10 fondových účtů. Jedná se o účty, které v předešlých letech 
sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty dále 
využít. Jsou připraveny k realizaci budoucích projektů. V rámci výdajů jednotlivých účtů byly 
uhrazeny pouze služby peněžních ústavů.  
 

Projektový účet 236 010  
 IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská 

knihovna 
 IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic 
 IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa 
 IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - Rekonstrukce a 

dostavba areálu školy 
 IROP – Centrum školských poradenských služeb Šluknovska - rekonstrukce 
 IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Brtníky 
 IROP – Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p. 49 – Severočeská vědecká knihovna 

Ústí nad Labem 
 IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického 

vyučování 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 663 383,77 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 316 453 
5139 nákup materiálu 1 203 634,91 
5169 nákup služeb 1 768 692,09 
5364 vratky 150 603,25 

 běžné výdaje 7 439 383,55 
6121 budovy, haly, stavby 201 618 711,79 
6122 stroje, přístroje, zařízení 6 186 851,20 
6125 výpočetní technika 77 440,00 

 kapitálové výdaje 207 883 002,99 
4134 převody mezi účty 213 986 205,43 
5345 převody mezi účty 345 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 326 461,88 
 
IROP - Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – Evropská knihovna 
V roce 2019 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 38 769 tis. Kč. Cílem projektu je vybudování 
nového depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, která má v současné době velmi vážný deficit v plochách depozitářů. Projekt řeší 
nedostatečnou kapacitu Severočeské vědecké knihovny pro skladování a ochranu knižního 
fondu a dalšího studijního materiálu. Nově vybudovaný objekt bude využit jako depozitář a 
v jeho přízemí bude studovna vědecké části. Byla podána žádost o dotaci v roce 2017 a bylo 
vydáno rozhodnutí od IROP. V roce 2019 byly realizovány stavební práce a technický dozor 
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stavby. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 123 632 tis. Kč. Předpokládaná doba 
realizace projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 
 
IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa 
V roce 2019 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 43 552 tis. Kč. Předmětem projektu je 
vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory „mechanik opravář 
motorových vozidel“ a „autoelektrikář“. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně 
poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro 
trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. Projektová žádost byla předložena 11/2016 
a v roce 2017 bylo vydáno rozhodnutí. V roce 2019 byly hrazeny investiční výdaje na stavební 
práce, technický dozor stavby, autorského dozoru a BOZP, zároveň byly hrazeny neuznatelné 
náklady za vybavení. Celkový rozpočet projektu činí 96 203 tis. Kč. Předpokládanou doba 
realizace projektu je 2018 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 
 
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - rekonstrukce a 
dostavba areálu školy 
V roce 2019 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 31 928 tis. Kč. Projekt byl v roce 2019 
kompletně dokončen. Projekt významným způsobem podpořil zkvalitnění vzdělávání a 
modernizaci prostředí pro žáky a pedagogické pracovníky na VOŠ obalové techniky a SOŠ 
Štětí prostřednictvím vybudování kvalitní infrastruktury. V rámci projektu byly provedeny 
stavební práce a pořízeno vybavení, jež přineslo zvýšení kvality vzdělání ve vazbě na budoucí 
uplatnění žáků na trhu práce. Byly vybudovány odborné učebny s bezbariérovým přístupem a 
pořízeno technické vybavení učeben. Celkový rozpočet projektu činí 97 231 tis. Kč, v rámci 
dotace bylo zpět Ústeckému kraji proplaceno celkem 54 142 tis. Kč. Doba realizace projektu 
byla 2016 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 
 

IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického 
vyučování 
V roce 2019 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 97 132 tis. Kč. Předmětem projektu jsou 
stavební úpravy v objektu Střední školy technické, Most, a to s ohledem na zvýšení kvality 
vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích 
technické a řemeslné obory ve vazbě na práci s digitálními technologiemi. Jedná se 
především o přestavbu stávajícího objektu šaten na dílny praktického vyučování a stavební 
úpravy objektu strojírenského centra. Součástí projektu jsou rovněž nezpůsobilé aktivity a 
výdaje. V roce 2019 byly hrazeny výdaje ve výši cca 96 828 tis. Kč. Jednalo se o náklady na 
stavební práce v souvislosti s realizací rekonstrukce objektu. Celkový rozpočet projektu činí 
167 083 tis. Kč. Předpokládanou doba realizace projektu je 2018 - 2020. Projekt byl schválen 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016. 
 

Projektový účet 236 020 
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II. 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2018 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 59 046 791,35 
2223 příjmy z finančního vypořádání minulých let 527 637,00 
2229 přijaté vratky transferů 4 914 366,52 

 zdroje - celkem 5 442 003,52 
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 097 517,80 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 273 651,00 
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5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 98 814,00 
5163 služby peněžních ústavů 312,00 
5166 konzultační a poradenské služby 239 338,00 
5167 vzdělávání 150 100,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

3 578 100,00 

5221 
neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem 

5 727 400,00 

5222 neinvestiční transfery spolkům 50 719 800,00 

5223 
neinvestiční transfery církvím a náboženským 
společnostem 

16 241 000,00 

5229 
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím 

4 328 400,00 

5321 neinvestiční transfery obcím 5 868 100,00 
5333 neinvestiční transfery školským právnickým osobám 1 920 400,00 
5424 náhrady mezd v době nemoci 8 783,00 
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 272 356,10 

 běžné výdaje 90 524 071,90 
4134 převody mezi účty 54 190 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 28 157 909,16 
 
Projekt je zaměřen na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji. V rámci projektu jsou 
podpořeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a drogový terénní program pro 
uživatele návykových látek a intervenční centra. Projekt je zaměřen na podporu osob 
pečujících o malé děti, rodiče samoživitelé a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, 
jejich zapojení do společnosti (do sociálního, kulturního a ekonomického života), jejich 
podpora při uplatnění se na trhu práce, pomoc při předcházení a snižování nežádoucích 
společenských jevů. V roce 2019 bylo vynaloženo 90 524 tis. Kč, převážně na vyplacení 
dotací poskytovatelům sociálních služeb a přeúčtování mezd. Plánovaný termín realizace 
projektu je od 1/2017 do 4/ 2021. Termín realizace se v roce 2019 prodlužoval z důvodu 
nevyčerpaných finančních prostředků. Předpokládaný rozpočet projektu činí 270 961 tis. Kč, 
z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. O akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č. OPZ005-871-15/2016 projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ 
rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 14. 12. 2016 usnesením č. 25/3R/2016. 
 
 

Projektový účet 236 030  
OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - 

TRANSFER 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 9 631 355,91 
5021 ostatní osobní výdaje 51 512,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 12 878,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 637,00 
5163 služby peněžních ústavů 84,00 

5212 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – 
fyzickým osobám 

133 589,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

244 640,00 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným 2 430 687,27 
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společnostem 
5222 neinvestiční transfery spolkům 694 756,37 

5229 
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím 

1 050 675,50 

5321 neinvestiční transfery obcím 7 453,00 
5364 vratky transferů 4 744 357,36 
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 36,00 

 běžné výdaje 9 375 305,50 
 stav účtu k 31. 12. 2019 256 221,11 

 
Projekt byl v roce 2018 ukončen. Byl zaměřený na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí 
vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Jedná se především o okresy Chomutov, Louny, Most, 
Teplice a Ústí nad Labem. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poskytnuta 40% záloha z celkových výdajů projektu 
ve výši 37 764 tis. Kč, z toho podíl SR 3,11% a podíl EU 91,89%. V rámci projektu byly v roce 
2019 vynaloženy finanční prostředky ve výši 9 375 tis. Kč zejména na proplácení mzdových 
příspěvků zaměstnavatelům a na úhradu partnerských žádostí o platbu, na přeúčtování mezd 
včetně zákonných odvodů. Celkový rozpočet projektu činil 99 379 tis. Kč. Doba realizace 
projektu byla od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého 
kraje č. 3/112/R/2016 dne 1.6.2016. 
 

Projektový účet 236 040  
OP TP - Regionální stálá konference II 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 1 215 965,83 
5011 mzdové výdaje 1 748 828,64 
5021 ostatní osobní výdaje 789 500,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 632 171,03 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 228 449,58 
5166 konzultace, poradenství 589 590,00 
5168 zpracování dat 120 532,00 
5173 cestovné 59 490,00 
5175 občerstvení 18 700,00 
5364 vratky 900,00 
5424 náhrady mezd v době nemoci 20 522,00 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 397 344,94 

 běžné výdaje 4 606 028,19 
4134 převody mezi účty 3 905 983,30 

 stav účtu k 31. 12. 2019 515 861,95 
 
OP TP – Regionální stálá konference II 
Projekt navazuje na Regionální stálou konferenci a je zaměřen na zajištění chodu Regionální 
stálé konference Ústeckého kraje II jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění 
s pomocí zejména evropských zdrojů. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti 
sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, zpracování tiskových 
materiálů, příprava odborných seminářů. Na běžný účet vedený v rámci fondu byly obdrženy v 
rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 2 906 tis. Kč od Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. V roce 2019 byly v rámci projektu uhrazeny mzdové a s tím související 
výdaje, servisní podpora webu RSK ÚK, cestovné a občerstvení v celkové výši 4 606 tis. Kč. 
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Celkový rozpočet projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt 
byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 011/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017. 
 

Projektový účet 236 050  
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - POSOSUK IV. 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 18 188 162,91 
2229 vratky 6 056 808,17 

 zdroje - celkem 6 056 808,17 
5011 mzdové výdaje 162 675,90 
5021 ostatní osobní výdaje 130 652,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 71 501,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 744,20 
5163 služby peněžních ústavů 96,00 
5173 cestovné 2 993,00 
5364 vratky 22 032 563,82 
5424 nemocenská 204,00 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 165 428,30 

 běžné výdaje 22 591 858,22 
4134 převody mezi účty 237 292 300,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 238 951 646,32 
 
V rámci projektu je podpořen druh služby: sociální rehabilitace (terénní a ambulantní forma). 
Projekt je zaměřen na podporu těchto cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, osoby 
s kombinovanými diagnózami. Podpora cílových skupin bude realizována prostřednictvím 
zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje vybraného druhu sociální služby. V roce 2019 bylo 
vynaloženo 22 592 tis. Kč. Převážná část těchto prostředků byla vynaložena na vyplacení 
dotací poskytovatelům sociálních služeb a na přeúčtování mezd. Termín realizace projektu byl 
od 3/2018 do 2/2019. Dne 24. 4. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 
035/4Z/2017 o podání projektového záměru do výzvy k předkládání žádostí o podporu. 
Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla projednána v Radě Ústeckého kraje 
dne 22. 11. 2017 usnesením č. 036/28R/2017. Projekt byl do konce roku 2019 celý vypořádán 
a ukončen. Všechny tyto prostředky byly vráceny na účet MPSV z důvodu nevyčerpaní celého 
objemu dotace od MPSV.  
 
 

Projektový účet 236 060 
OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov - 

CESTA 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 475 651,85 
5021 ostatní osobní výdaje 34 732,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 8 683,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 126,00 
5163 služby peněžních ústavů 34,00 
5212 neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – FO 20 100,00 
5213 neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 156 693,00 



 

6 
 

právnickým osobám 
5222 neinvestiční transfery spolkům 420 899,30 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

316 274,60 

5364 vratky 1 812 259,76 
 běžné výdaje 2 772 801,66 

4134 převody mezi účty 300 000,00 
 stav účtu k 31. 12. 2019 2 813,14 

 
Projekt byl ukončen v roce 2018. Byl zaměřený na snížení počtu mladých lidí do 29 let věku, 
kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu 
Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Byla zde snaha zvýšit jejich zaměstnanost a 
zaměstnatelnost. V rámci projektu byly v roce 2019 vynaloženy finanční prostředky ve výši 
2 773 tis na proplacení nákladů spadajících do prosince 2018, především se jednalo o mzdové 
příspěvky zaměstnavatelů, partnerské žádosti o platbu, mzdy včetně zákonných odvodů, 
apod. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR obdržena 40% záloha z celkových výdajů projektu ve výši 9 000 tis. Kč, 
z toho představoval 3,11% podíl SR a 91,89% podíl EU. Původní doba realizace projektu byla 
od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2018, která se následně prodlužovala až do 31. 12. 2019. Celkový 
rozpočet projektu činil 23 683 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
3/112/R/2016 ze dne 1. 6. 2016. 
 
 

Projektový účet 236 070 
Cíl 2 – technická pomoc 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 57 079,70 
5011 mzdové výdaje 134 880,03 
5021 ostatní osobní výdaje 135 750,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 66 529,89 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 019,19 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 223 755,82  

 běžné výdaje 584 934,93 
4134 převody mezi účty 1 000 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 472 045,79 
 
Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při 
koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních 
pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje 
poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání 
projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých 
lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje JTS podporu při odborném 
posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2018 bylo celkem čerpáno 585 tis. Kč, a 
to především na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, dohod o provedení práce pro 
hodnotitele projektů, vzdělávání – výuka německého jazyka a cestovné zaměstnanců projektu. 
Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 €. Termín realizace projektu je 2015 - 2020. Projekt 
byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 49/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015. 
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Projektový účet 236 110 
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 4 291 189,06 
2141 příjmy z úroků 1 725 831,36 
2212 přijaté vratky transferů 12 978,00 

 zdroje - celkem 1 738 809,36 
5163 služby peněžních ústavů 18 618,70 
5321 neinvestiční transfery obcím 150 000,00 

 běžné výdaje 168 618,70 
6341 investiční transfery obcím 873 656,00 

 kapitálové výdaje 873 656,00 
 stav účtu k 31. 12. 2019 3 284 231,91 

 
V rámci hlavního účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány krajské rozvojové 
programy (Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, Program 
obnovy venkova Ústeckého kraje a Program inovační vouchery). V roce 2018 se jednalo 
pouze o doplacení finančních prostředků přidělených do Fondu rozvoje Ústeckého kraje 
v předchozích letech, kde nedošlo k jejich vyplacení. 
 
Pro rok 2018 byly na rezervě programu v rámci Fondu rozvoje ÚK rozpočtovány pouze 
finanční prostředky, které byly rozdělené a schválené dle usnesení Rady Ústeckého kraje či 
Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům v předchozích letech. Jelikož však 
nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo 
k prodloužení termínu realizace jednotlivých akcí nebo došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich 
nerealizace, nebyly všechny dotace poskytnuty. Finanční prostředky programu obnovy 
venkova, které jsou zasmluvněny z předchozích let, byly použity v roce 2019 k proplacení 
zbývajících dotací. Zůstatky ostatních programů přechází do rezervy v rámci Fondu rozvoje a 
budou použity v rámci fondu k financování jiných projektů v roce 2019. Jedná se o následující 
podpory: 
 
Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 
Dotační programy od roku 2018 přešly pod Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje. 
Program obnovy venkova Ústeckého kraje nebyl tedy v roce 2019 realizován z prostředků 
Fondu rozvoje Ústeckého kraje. 
 
Program je zaměřen na podporu obecních projektů (např: oprav budov obecních úřadů, 
veřejných osvětlení a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů včetně územních plánů 
obcí - ÚP). V roce 2019 bylo vyřízeno celkem 7 žádostí na akce a tím tak čerpáno 1 024 tis. 
Kč a to na 5 oblastí podpory: 

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby  
2. Chodníky a místní komunikace 
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady 
4. Podpora projektové dokumentace  
5. Soutěž Vesnice roku 2017  

 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 745 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto: 

 3 745 tis. Kč do rozpočtu Fondu rozvoje ÚK (prostředky budou vyplaceny obcím na 
základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se o prostředky za ocenění a 
dotace v soutěži „Vesnice roku 2017“). 
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Nečerpané finanční prostředky POV ÚK v roce 2019 dle jednotlivých akcí: 
                                                                                                                                                         v tis. Kč 

žadatel název projektu částka typ 
Obec Chbany ÚP Pořízení územně plánovací dokumentace 200 INV 
Obec Rokle ÚP územní plán Rokle 145 INV 
Obec Domoušice ÚP územní plán Domoušice, Solopysky 103 INV 
Obec Vinařice ÚP územní plán obce 180 INV 
Obec Kytlice ÚP Dokončení územního plánu 43 INV 
Město Mikulášovice ÚP Územní plán obce 170 INV 
Obec Bílence ÚP Územní plán obce 170 INV 
Obec Místo ÚP Územní plán 168 INV 
Obec Výsluní ÚP Nový územní plán 170 INV 
Obec Chudoslavice ÚP územní plán obce Chudoslavice 77 INV 
Obec Lhotka nad Labem ÚP územní plán obce 136 INV 
Obec Blšany u Loun ÚP územní plán sídelního útvaru 92 INV 
Obec Raná ÚP Nový územní plán 89 INV 
Obec Boleboř ÚP Územní plán obce 155 INV 
Obec Křimov ÚP Územní plán obce 140 INV 
Obec Račetice ÚP Nový územní plán obce Račetice 200 INV 
Obec Kamýk ÚP Územní plán obce 181 INV 
Obec Chotěšov ÚP Zpracování územního plánu 195 INV 
Obec Mariánské Radčice ÚP Územní plán obce 150 INV 
Obec Louka u Litvínova ÚP územní plán obce 60 INV 
Město Hoštka ÚP územní plán Hošťka 200 INV 
Obec Krásný Dvůr ÚP Zpracování územního plánu 150 INV 
Obec Jimlín ÚP územní plán obce 200 INV 
Obec Podsedice ÚP územní plán obce 176 INV 
Městys Kovářská ÚP ÚPD Kovářská 200 INV 
Obec Lipová ÚP Nový územní plán 175 INV 

CELKEM   3 745   
 
 

Projektový účet 236 300 
OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 057 050,99 
5011 mzdové výdaje 1 673 303,88 
5021 ostatní osobní výdaje 665 700,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 530 270,31 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191 457,36 
5139 nákup materiálu 92 067,00 
5162 telekomunikační služby 28 706,50 
5169 nákup služeb 74 200,00 
5173 cestovné 15 191,00 
5175 občerstvení 35 204,95 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 399 801,25 

 běžné výdaje 3 705 902,25 
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4134 převody mezi účty 2 538 171,48 
 stav účtu k 31. 12. 2018 889 214,08 

 
Krajský akční plán (KAP) slouží k plánování, koordinaci a sledování tematických intervencí 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami 
kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou 
strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové 
dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a 
využití těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést 
do konkrétních zacílených aktivit. Příjem podílů SR a EU v roce 2019 činil 1 538 tis. Kč. 
V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2019 hrazeny mzdy a s tím související výdaje, 
kancelářský materiál, cestovné, telekomunikační služby, výdaje na pohoštění při jednáních, 
nákup inzerce, náklady na zajištění školení a pronájem prostor v celkové výši 3 706 tis. Kč. 
Celkový rozpočet projektu činí 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2021. 
Projekt byl schválen usnesením č. 21/86R/2015 ze dne 8. 7. 2015. 
 
 

Projektový účet 236 302 
OPZ – Změna je cesta 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 3 787 447,34 
5021 ostatní osobní výdaje 230 280,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 55 815,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 178,00 

5212 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – 
fyzickým osobám 

1 367 469,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

1 540 294,00 

5221 
neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem 

3 411 560,86 

5222 neinvestiční transfery spolkům 591 701,00 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

889 777,16 

 běžné výdaje 8 107 075,02 
4134 převody mezi účty 4 810 381,43 

 stav účtu k 31. 12. 2019 490 379,91 
 
Projekt byl ukončen 31. 10. 2019. Cílem projektu bylo aktivizovat cílovou skupinu mladých lidí 
do 30 let věku v Ústeckém kraji, poskytnout ji včasnou pomoc a vrátit ji na trh práce či do 
systému vzdělávání. Za tímto účelem byly cílové skupině projektu poskytovány následující 
služby: poradenství ohledně trhu práce a možností uplatnění, pracovní diagnostika a bilanční 
diagnostika včetně pohovoru s psychologem, rekvalifikační kurzy, zprostředkování dotovaných 
pracovních míst a nedotovaných míst. V průběhu roku 2019 byly v rámci realizace projektu 
vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 8 107 tis. Kč, a to především na služby 
osobních poradců pro cílovou skupinu, na zprostředkování dotovaných pracovních míst, na 
pronájem prostor pro poradenská centra, na rekvalifikační kurzy. Doba realizace byla od 2. 5. 
2018 do 31. 10. 2019. Celkový rozpočet projektu činil 9 999 tis. Kč z toho 499 tis podíl 
Ústeckého kraje. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
023/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. 
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Projektový účet 236 303 
OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS 2 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 1 694 566,72 
5011 mzdové výdaje 316 849,87 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 79 063,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28 536,00 
5139 nákup materiálu 53 724,00 
5166 konzultace, poradenství 827 031,37 
5169 nákup ostatních služeb 95 898,50 
5424 nemocenská 4 497,00 
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 44 252,00 

 běžné výdaje 1 449 852,54 
4134 převody mezi účty 700 251,90 

 stav účtu k 31. 12. 2019 944 932,06 
 
Projekt QUALITAS PRO PRAXIS 2 je rozdělen do čtyř částí. První část projektu reaguje na 
potřebu transparentního kvalitativního hodnocení sociálních služeb prostřednictvím karet 
služeb. Druhá část projektu spočívá v odborné podpoře příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a při zpracování 
rozvojových plánů jejich služeb. Třetí část projektu je zaměřena na zvyšování odborné 
kvalifikace pracovníků v sociálních službách a poslední aktivitou je evaluace projektu s cílem 
zhodnotit proces realizace a dosažené výsledky a dopady. Výdaje projektu v roce 2019 
dosáhly výše 1 450 tis. Kč. V rámci projektu byly v roce 2019 vynaloženy finanční prostředky 
zejména na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů. Celkový rozpočet projektu činí 5 
906 tis. Kč, kdy podíl dotace EU představuje 85% (5 020 tis. Kč), podíl státního rozpočtu 10 % 
(591 tis. Kč) a spolufinancování Ústeckým krajem 5 % (296 tis. Kč) z celkových způsobilých 
nákladů projektu. Termín realizace projektu byl stanoven od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2019. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo Radou Ústeckého kraje akceptováno usnesením č. 
25/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017. 
 
 

Projektový účet 236 304 
OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE) 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 503 089,38 
 běžné výdaje 0,00 

4134 převody mezi účty 150 000,00 
 stav účtu k 31. 12. 2019 105 961,75 

 
Projekt ukončen 28. 2. 2019. Cílem projektu je obnovení pracovních návyků a navýšení 
kompetencí u 90 osob s nízkou úrovní kvalifikace a osob se zdravotním postižením a 
eliminace dlouhodobého setrvání uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce. Obsahem 
projektu je podpora motivace účastníků k uplatnění se na trhu práce, a to: 
- motivační aktivity vedoucí k lepší znalosti trhu práce 
- podpora a obnovení pracovních návyků 
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- rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků prostřednictvím motivačních, 
vzdělávacích a individuálních nástrojů 

- podpora při vyhledávání zaměstnání 
- zajištění doprovodných opatření na odstraňování bariér vstupu cílové skupiny na trh práce. 

 
V období 2019 byly vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 2 547 tis. Kč: mzdové 
příspěvky na dotovaná pracovní místa, osobní výdaje odborných členů týmu pro práci 
s cílovou skupinou, rekvalifikační kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou, 
cestovné cílové skupiny. Celkový rozpočet projektu činil 9 192 tis. Kč. Projekt byl realizován od 
03/2017 do 02/2019. Ke schválení projektu došlo Usnesením Rady ÚK č.52/117R/2016 ze 
dne 3. 8. 2016. 
 
 

Projektový účet 236 305 
Fond rozvoje – hlavní účet II. 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 34 993 943,26 
2143 kursový rozdíl 582,81 
2227 příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad 87 155,46 
2229 přijaté vratky transferů 3 563 406,48 
2322 přijaté pojistné náhrady 13 916,00 
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 515 381,00 

2420 
splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 
společností 

4 253 540,00 

4134 příděl z rozpočtu Ústeckého kraje 100 000 000,00 
4152 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 842 789,07 
4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad 911 887,64 

 zdroje - celkem 338 929 830,41 
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 71 212,75 
5021 ostatní osobní výdaje 241 560,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 62 443,21 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 479,53 
5139 nákup materiálu 492 132,55 
5156 pohonné hmoty 696,00 
5164 nájemné 3 630,00 
5168 zpracování dat 10 890,00 
5169 nákup služeb 661 378,50 
5171 opravy a udržování 14 915,67 
5173 cestovné 157 586,19 
5175 občerstvení 54 103,00 
5325 neinvestiční transfer RRRS Severozápad 517 000,00 

5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

10 000,00 

5363 úhrada sankcí – pokuty a penále 4 060,00 

5364 
vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 
ústřední úrovně 

4 931,00 

5909 přeúčtování výdajů minulých let 10 219,46 
 běžné výdaje 2 435 497,86 

6345 investiční výdaje regionálním radám 47 376,98 
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6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 133 866,00 
6356 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 152 460,00 

 kapitálové výdaje 763 702,98 
4134 převody mezi účty 227 741 171,95 
5345 převody mezi účty 311 989 832,19 

 stav účtu k 31. 12. 2019 58 071 964,33 
 
Financování připravovaných projektů 
Jedná se o rezervu Fondu rozvoje Ústeckého kraje, která slouží na přípravu, podání žádosti 
o poskytnutí dotace, vlastní realizace (měkkého projektu, či stavby díla) a dalších 
případných prací týkajících se příslušného projektu. V roce 2019 došlo z důvodu posunu 
projektů k poměrně významnému zůstatku objemu prostředků v rezervě, a to ve výši 
184 640 tis. Kč. 
 
Účet sloužil v roce 2019 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování 
následujících akcí: 
Transfer Regionální radě regionu soudržnosti (RRRS) Severozápad a vyúčtování 
Jednalo se o výdaje Ústeckého kraje v celkové výši 994 tis. Kč: 

 neinvestiční transfer určený na ukončení činnosti úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad ve výši 517 tis. Kč a 

 investiční výdaj dle Smlouvy o poskytnutí dotace určený Regionální radě regionu 
soudržnosti Severozápad na dofinancování závazků příjemcům dotací ve výši 477 tis. 
Kč.  

Zároveň došlo v roce 2019 k vratce dotace poskytnuté Ústeckým krajem v roce 2018 na 
činnost úřadu v celkové výši 87 tis. Kč.  
 
Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti  
Jednalo se o úhrady projektových dohledů a dalších nezbytně nutných výdajů v rámci 
udržitelnosti jednotlivých projektů: 
 v tis. Kč 

Název projektu částka 
INTERREG EUROPE- PURE COSMOS 643 
IROP - Komunikace II/118 Rekonstrukce mostního objektu Písty 230 
ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů-Střední školy stavební a 
technické Ústí nad Labem - udržitelnost 

15 

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-
německém Krušnohoří  

219 

IROP-ÚK-Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna lesních 
mechanických prostředků 

296 

Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí 2019 - seniorské listy 
 

339 

OPZ-Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK 200 
PZRS ČR "Založení místní akční skupiny v regionu Vršac - přípravná fáze a přenos 
know-how" - odvod 

2 

MV ČR-Program prevence kriminality 2019 - Práce odborníků s dětskými oběťmi 256 
Celkem 
 

2 200 

 
 
IROP – Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov-Školní dílna lesních 
mechanizačních prostředků 
Na tento projekt je zasíláno předfinancování podílu SR a EU a spolufinancování podílu ÚK 
odborem školství na účet střední školy, a to vždy na základě předloženého vyúčtování a 
účetních dokladů. Cílem projektu je, prostřednictvím kvalitní infrastruktury, zajistit výuku 
klíčových kompetencí, které žáci využijí v praxi. Dalšími souvisejícími cíli je nabídnout žákům 
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formy vzdělávání odpovídající současným výukovým trendům, zajištění vnitřní konektivity 
školy, prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli přiblížit žákům využití učiva 
v praxi, zajistit reálnou uplatnitelnost žáků na trhu práce. Projekt je realizován 2018-2019 
Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou, Šluknov, příspěvkovou organizací. 
Ukončení financování je plánováno na březen 2019. Předložení dokumentace k závěrečnému 
vyhodnocení akce bylo plánováno na 30. 9. 2019. Předfinancování a spolufinancování bylo 
schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. 
 
INTERREG EUROPE - PURE COSMOS 
Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat 
konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit 
vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji 
regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup 
a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost malých 
a středních podniků na svém území. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu projektu 
uhrazeny v roce 2019 mzdové a s tím související výdaje, služby, pronájem, cestovné a 
občerstvení, a to v celkové výši 643 tis. Kč. Celkový rozpočet projekt činí 3 415 tis. Kč (122 tis. 
EURO). Termín realizace projektu je 2016 – 2021. Projekt byl schválen usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.  
 
MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy 
Záměrem projektu bylo vydání občasníku pod názvem Seniorské listy Ústeckého kraje, který 
bude sloužit k informování široké veřejnosti, zejména cílové skupiny seniorů. Byl zdarma 
distribuován do zařízení sociální péče pro seniory, na obce, na kontaktní pracoviště Úřadu 
práce ČR, do zdravotnických a kulturních zařízení v Ústeckém kraji. Záměr projektu byl 
Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 030/41R/2018 dne 5. 6. 2018. 
 

Projektový účet 236 306 
 Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér 
 Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji 
 SN-CZ  - VITA-MIN 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 1 653 804,92 
4152 neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí 7 044 149,03 

 zdroje - celkem 7 044 149,03 
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 328 107,87 
5021 ostatní osobní výdaje 1 112 560,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 215 939,49 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 77 810,19 
5164 nájemné 69 200,00 
5166 konzultační a poradenské služby 3 382 869,60 
5169 nákup služeb 449 229,70 
5173 cestovné 9 529,25 
5175 občerstvení 50 620,40 
5532 neinvestiční transfery do zahraničí 2 763 788,08 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 232 048,64 

 běžné výdaje 8 691 703,22 
4134 převody mezi účty 10 000 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 5 731 919,08 
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Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér 
Jedná se o projekt zaměřený na snadnější život pro handicapované občany. Jeho cílem je 
zmapování bezbariérovosti v kraji, elektronické zpracování dostupnosti staveb (školy, hotely, 
zdravotní střediska, restaurace, divadla apod.) a dále akce zaměřené na pomoc vozíčkářům 
(konference, polygon). Hlavními aktivitami projektu jsou vytvoření webového portálu pro 
handicapované, zajištění odborné konference (lékařská a sociální) a akcí pro vozíčkáře a 
zpracování studie bezbariérovosti. Lead partnerem projektu je Ústecký kraj, projektovým 
partnerem je Landeshauptstadt Dresden. V roce 2019 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 
4 142 tis. Kč, a to především za mzdové a s tím související výdaje, tlumočení, překlady, 
cestovné, pronájmy a pohoštění, na pořízení výpočetní techniky a propagačních materiálů. 
Celkové výdaje projektu činí 1 010 948,84 €. Předpokládaná doba realizace projektu je 2016 – 
2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016 ze 
dne 5.9.2016. 
 
 
Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji 
Jedná se o navazující projekt na projekt Ultrajemné částice II. Je  zaměřen na  měření a 
analýzu ultrajemných částic na stanici v Lomu u Mostu. Zároveň bude provedena analýza 
látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Jako 
nejvhodnější lokalita pro umístění přístrojů se jeví stanice Lom, která je nedaleko 
potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a 
elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými 
meteorologickými čidly. Na této stanici je i nejvyšší počet překročení denních průměrných 
koncentrací v našem regionu. V roce 2019 byly ve výši 273 tis. Kč hrazeny mzdové a s tím 
související výdaje, výdaje na cestovné, nájemné, tlumočení a drobné reklamní předměty. 
Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2019. Projekt 
byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 46/87R/2015. 
 
 
SN-CZ - VITA-MIN  
Projekt VITA-MIN navazuje na projekt VODAMIN realizovaný Ústeckým krajem v letech 2010 - 
2014. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v 
příhraničí. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný 
dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či 
jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným 
garantem a metodickým poradcem pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na 
obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí 
výrazně změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního 
prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci 
společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a 
následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně 
vzniklých problémů a neřeší tak podstatu, nýbrž příčinu problému. Řešení problematiky 
vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Úkolem bude 
monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice 
(ES).  
V roce 2019 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 4 277 tis. Kč, a to za mzdové a 
s tím související výdaje, cestovné, překladatelské služby, propagační materiály a studie 
proveditelnosti včetně poradenské činnosti v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje 
činí 15 670 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015. 
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Projektový účet 236 307 
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 49 876,02 
6121 budovy, haly, stavby 94 138,00 

 kapitálové výdaje 94 138,00 
4134 převody mezi účty 100 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 55 621,67 
 
Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím 
rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu 
dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a 
obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a 
bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku 
zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení 
nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch 
vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele 
dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, 
pobytu či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2019 vynaloženy výdaje na přípravu 
k realizaci projektu (územní rozhodnutí, stavební povolení a správní poplatky) v celkové výši 
94 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 496 883 tis. Kč Projekt bude 
realizován v období 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 058/13Z/2018. 
 

Projektový účet 236 308 
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří  

Příprava a zprac. Strategie rozvoje kul. a kul. dědictví ÚK 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 93 180,49 
4152 neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí 3 583 408,07 

 zdroje - celkem 3 583 408,07 
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 000,00 
5021 ostatní osobní výdaje 73 793,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 770,90 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 721,25 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 040,00 
5139 nákup materiálu 1 936,00 
5169 nákup služeb 747 438,50 
5173 cestovné 82 755,60 
5175 Občerstvení 3 325,50 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

291 139,83 

5532 neinvestiční transfery do zahraničí 2 221 851,92 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 8 449,80 

 běžné výdaje 3 476 225,30 
4134 převody mezi účty 161 200,19 

 stav účtu k 31. 12. 2019 63 552,74 
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SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 
Tříletý projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních 
sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s 
historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty 
podrobeny uměleckohistorickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. 
Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti - výstava, 
setkávání odborníků, malý workshop, závěrečná konference. Od roku 2018 byla navázána 
intenzivní spolupráce mezi projektovými partnery a uskutečněno několik zahraničních cest. 
Ústecký kraj zadal vypracování materiálových analýz 5 uměleckých děl a zhotovení 
přepravních obalů pro některé z nich. Proběhla exkurze českých odborných pracovníků muzeí 
a studentů do restaurátorských ateliérů v Drážďanech. Byly hrazeny překladatelské a 
tlumočnické služby a pohoštění. Celkem bylo v roce 2019 vyčerpáno 3 011 tis. Kč. 
Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu je od 7/2018 do 
6/2021. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 
2016.  
 

Projektový účet 236 309 
• OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů 
• OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení 

budovy a výměna oken  
 OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem – 

Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 134 362,48 
2212 sankční přijaté platby od jiných subjektů 31 539,00 

 zdroje - celkem 31 539,00 
5169 služby 471 672,00 

 běžné výdaje 471 672,00 
 stav účtu k 31. 12. 2019 1 696 096,13 

 
OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektu 
Projekt byl v roce 2018 ukončen a byla poskytovateli byla odeslána žádost o vyplacení dotace. 
Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektech A, B a tělocvičny v rámci školy. 
Jedná se o zateplení fasády, střech a výměna dveří, instalace jednotek nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla ve třídách a dalších opatření včetně následného vyvážení 
otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Realizací projektu dojde ke snížení 
energetické náročnosti budovy. V roce 2019 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 
120 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje činily 25 395 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 
2017 - 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/3R/2016 a 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016. 
 
OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a 
výměna oken 
Projekt byl v roce 2018 ukončen a poskytovali dotace OPŽP byla odeslána žádost o 
proplacení dotace z EU. Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektu školy – 
zateplení obvodových stěn, střech, stropu pod půdou, stropu nad sklepem, stěn schodiště 
k půdě, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve 
třídách a tělocvičně a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení 
energetického managementu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti 
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budovy. Dotace z EU byla obdržena koncem roku 2018 ve výši 2 991 tis. Kč. V roce 2019 byly 
uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 8 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje činily 12 
087 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2017 - 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. 43/3R/2016. 
 

Projektový účet 236 310 
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, 

křižovatka s komunikací II/224 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 574 758,75 
5169 služby 228 690,00 

 běžné výdaje 228 690,00 
5345 převody mezi účty 345 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 975,34 
 
Projekt byl ukončen v roce 2018 a byla na něj poskytnuta dotace ve výši 53 743 tis. Kč. Cílem 
projektu byla rekonstrukce regionálního silničního dopravního tahu, jenž zajišťuje 
plnohodnotné napojení regionu prostřednictvím silnic II. a III. třídy na páteřní komunikaci I/13 a 
I/6 tvořící dopravní páteř regionu. Došlo k rekonstrukci silnice č. II/225 a II/227 na trase 
křižovatka II/224 a II/225, Chbany, Žatec, Holedeč až hranice Středočeského kraje II/227, jenž 
mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich připojení 
na vyšší komunikační systém (úsek I/13 a I/16). Projekt přispěl ke zlepšení dostupnosti 
regionu, což se významným způsobem projeví ve zlepšení podmínek pro život obyvatel a v 
celkovém ekonomickém rozvoji regionu a jeho konkurenceschopnosti. V  roce 2019 byly 
uhrazeny výdaje v celkové výši 229 tis. Kč za provedené stavební práce a činnost technického 
dozoru stavby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorský dozor. Celkové výdaje 
projektu byly ve výši 136 869 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2017 – 2018. Realizace 
projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/26Z/2015 ze dne 14. 
12. 2015. 
 

Projektový účet 236 311 
Interreg Europe - SIE-SME Internationalisation Exchange - internacionalizace malých a 

středních podniků 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 9 029,95 
4152 neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí 1 902 104,01 

 zdroje - celkem 1 902 104,01 
5011 mzdové výdaje 37 589,00 
5021 osobní výdaje 178 080,00 
5031 sociální pojištění 26 512,26 
5032 zdravotní pojištění 9 544,40 
5166 konzultační a poradenské služby 256 750,00 
5173 cestovné 89 581,72 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 225 496,97 

 běžné výdaje 823 553,75 
4134 převody mezi účty 900 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 85 336,78 
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Cílem projektu je sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu 
na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich 
podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměřuje na podporu navazování mezinárodní 
spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým 
cílem projektu je zpracování Akčního plánu s cílem navázání mezinárodních kontaktů 
s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními 
partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu 
projektu v roce 2019 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výroba videospotu, expertní 
služby, pronájem, pohonné hmoty, cestovné včetně pojištění storna cesty a občerstvení, a to 
v celkové výši 824 tis. Kč. Termín realizace projektu 2016 - 2021. Celkový rozpočet projektu 
činí 5 032 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 33/84R/2015 a dále usnesením č. 
33/30Z/2016 bylo schváleno uzavření Dohody o projektovém partnerství. 
 
 

Projektový účet 236 312 
OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE „KOMPAS“ 

v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 1 111 166,20 
5011 mzdové výdaje 206 310,00 
5021 osobní výdaje 818 958,00 
5031 sociální pojištění 255 457,00 
5032 zdravotní pojištění 92 281,00 
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 123 178,00 

 běžné výdaje 1 496 184,00 
4134 převody mezi účty 1 733 500,30 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 348 491,30 
 
Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu 
trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou 
reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního 
vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to 
jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce.  
Při tvorbě modelů bude využito doposud vytvořených modelů, které budou zdokonaleny tak, 
aby jejich výstupy jednak splňovaly nároky, které jsou na predikce kladeny a aby dále 
umožnily predikce na regionálních úrovních. Vytvořené modely predikcí trhu práce budou 
založeny na datech a postupech, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé 
perspektivě a tím umožní udržitelnost výstupů i po skončení projektu. Ústecký kraj, díky 
zapojení do projektu, bude moci vytvořit funkční regionální strukturu pro hodnocení budoucích 
regionálních trendů trhu práce, tzv. barometr trhu práce. V rámci projektu byly v roce 2019 
vynaloženy finanční prostředky zejména na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů a to 
ve výši 1 496 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 8 881 tis. Kč. Harmonogram projektu byl 
schválen na období od 2017 do 2020. Zapojení Ústeckého kraje, jako partnera s finančním 
příspěvkem projektu, byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 53/117R/2016 dne 3. 
8. 2016. 
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Projektový účet 236 313 
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 10 070,38 
6121 budovy, haly, stavby 48 622,76 

 kapitálové výdaje 48 622,76 
4134 převody mezi účty 50 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 11 326,60 
 
Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím 
rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu 
dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a 
obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a 
bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku 
zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení 
nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch 
vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele 
dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, 
pobytu či dojížďky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro 
dotace v IROP-u. V rámci projektu byly v roce 2019 vynaloženy finanční prostředky v celkové 
výši 49 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 259 897 tis. Kč. Projekt 
bude realizován v období 2019 – 2021. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018. 
 

Projektový účet 236 314 
• OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice 
• OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad 
• OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov 
• OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy 
• OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 753 995,10 
2212 sankční přijaté platby od jiných subjektů 7 000,00 

 zdroje - celkem 7 000,00 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 789 881,77 
5139 nákup materiálu 9 343,63 
5169 nákup služeb 2 975 219,83 
5171 opravy a udržování 1 912 763,72 

 běžné výdaje 5 687 208,95 
6121 budovy, haly, stavby 1 206 073,55 
6122 stroje, přístroje, zařízení 57 535,50 

 kapitálové výdaje 1 263 609,05 
4134 převody mezi účty 6 300 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 110 058,89 
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Cílem projektů byla revitalizace a obnova zahrad tak, aby mohly být bezpečně využívány 
klienty ústavů. Jednalo se o odstranění provozně nebezpečných stromů, výsadbu nových 
stromů a obnovu cestní sítě parku. Projekty jsou realizovány v období 2017 – 2019. Projekty 
byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. 
 
OPŽP – Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice 
Výdaje ve výši 3 201 tis. Kč byly vynaloženy na zahradnické práce, opravy komunikací, 
vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci 
projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 279 tis. Kč. 
OPŽP – Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad 
Na zahradnické práce, opravy komunikací, vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru 
stavby a autorského dozoru v rámci projektu byly uhrazeny výdaje ve výši 637 tis. Kč. Celkové 
předpokládané výdaje projektu činí 3 866 tis. Kč. 
OPŽP – Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov 
Výdaje ve výši 1 692 tis. Kč byly vynaloženy na zahradnické práce, opravy komunikací a 
vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci 
projektu.   Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 324 tis. Kč. 
OPŽP – Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy 
Na opravy komunikací, zahradnické práce a vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru 
stavby a autorského dozoru v rámci projektu, byly vynaloženy výdaje ve výši 629 tis. Kč. 
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 4 084 tis. Kč. 
OPŽP – Obnova historické zámecké zahrady Snědovice 
Výdaje ve výši 792 tis. Kč byly vynaloženy na zahradnické práce, opravy komunikací a 
vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci 
projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 165 tis. Kč. 
 

Projektový účet 236 315 
OP Interreg Central Europe - ChemMultimodal 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 95 151,01 
4152 neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí 390 525,02 

 zdroje - celkem 390 525,02 
5011 mzdové výdaje 145 664,38 
5021 osobní výdaje 54 000,00 
5031 sociální pojištění 36 416,10 
5032 zdravotní pojištění 13 109,80 
5156 pohonné hmoty 1 432,88 
5164 nájemné 3 630,00 
5169 nákup služeb 10 507,64 
5173 cestovné 43 202,14 
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 40 490,00 

 běžné výdaje 348 452,94 
4134 převod mezi účty 2 136 514,57 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 883 105,56 
 
Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, 
zejména chemických látek s cílem přispět tak k přesunu dopravy ze silnic na životnímu 
prostředí příznivější způsoby dopravy (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podporují 
zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém 
kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. V roce 2019 byly hrazeny mzdové a 
s tím související výdaje, služby, občerstvení a pronájem, refundováno cestovné a pohonné 
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hmoty v celkové výši 348 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 2 926 tis. Kč, termín realizace 
je 2016 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 25/78R/2015 dne 
18.3.2015. 
 

Projektový účet 236 316 
 OP ŽP – Střední průmyslová škola stavební a  Střední odborná škola stavební a 

technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně 
zateplení a sanace 

 OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké 
sportovní haly 

 OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna 
oken a sanace zdi / objekt v památkové zóně 

 OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - 
zateplení budovy  

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 1 373 923,88 
2212 sankční přijaté platby od jiných subjektů 41 243,00 

 zdroje – celkem 41 243,00 
5169 nákup služeb 368 082,00 

 běžné výdaje 368 082,00 
6121 budovy, haly, stavby 52 308 568,51 

 kapitálové výdaje 52 308 568,51 
4134 převody mezi účty 56 200 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 4 938 740,03 
 
Jedná se o projekty, jejichž hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budov. Jedná se 
především o zateplení budov, výměnu oken, sanace zdí, rekonstrukce obvodového pláště 
budov a střechy včetně zateplení. Probíhaly přípravné práce a projekty budou realizovány 
v období 2018 - 2020. Příprava projektů byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. 
 
OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly 
Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektu školy, respektive sportovní haly – 
zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří, a zavedení energetického managementu. 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V rámci projektu byly v 
roce 2019 hrazeny výdaje ve výši 23 350 tis. Kč za stavební práce a zpracování odborného 
posudku.  Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 30 611 tis. Kč. 
 
 
OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a 
sanace zdi / objekt v památkové zóně 
Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově školy – zateplení 
obvodových stěn, stropů pod půdou, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné 
soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2019 byly v rámci projektu hrazeny 
výdaje ve výši 70 tis. Kč. Celkové výdaje projektu byly ve výši 19 990 tis. Kč a projekt byl již 
ukončen. 
 

 OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - 
zateplení budovy – v roce 2019 čerpání ve výši 28 889 tis. Kč 
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 OP ŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 
technická Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně 
zateplení a sanace – v roce 209 čerpání ve výši 368 tis. Kč 

 
Projektový účet 236 317 

IROP – Nová komunikace u města Chomutova 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 12 544,67 
6121 budovy, haly, stavby 152 014 112,69 

 kapitálové výdaje 152 014 112,69 
4134 převody mezi účty 154 267 063,39 

 stav účtu k 31. 12. 2019 2 265 502,39 
 
Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo 
střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova 
k infrastruktuře sítě TEN-T. V roce 2018 nebyly žádné výdaje. Celkové výdaje projektu jsou 
předpokládány ve výši 575 825 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2022. 
Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
41/8Z/2017 ze dne 23.10.2017. 
 

Projektový účet 236 318 
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 51 380,74 
6121 budovy, haly, stavby 27 370 700,75 

 kapitálové výdaje 27 370 700,75 
4134 převody mezi účty 28 689 468,43 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 370 061,67 
 
Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní 
objekty (most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1 115, most přes potok Čepel 
v km 1 406, most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2 500, podchod pro pěší pod 
"Novou komunikací" v km 2 810). V rámci projektu byly v roce 2019 vynaloženy finanční 
prostředky v celkové výši 27 370 tis. Kč za aktualizaci projektové dokumentace, inženýrskou 
činnost aj. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 391 814 tis. Kč. Projekt bude 
realizován v období 2019 – 2022. Realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 
 

Projektový účet 236 319 
OP VVV - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - PROKOM 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 562 166,25 
5011 mzdové výdaje 204 161,50 
5021 osobní výdaje 484 310,00 
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5031 sociální pojištění 110 365,38 
5032 zdravotní pojištění 39 731,53 
5162 telekomunikační služby 5 235,21 
5169 nákup služeb 158 800,00 
5175 občerstvení 30 603,00 
5364 vratka dotace veřejným rozpočtům ústřední úrovně 241 672,93 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 725 586,50 

 běžné výdaje 2 000 466,05 
 stav účtu k 31. 12. 2019 561 635,70 

 
Cílem projektu je : 

- působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační 
schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního 
do školního vzdělávání,  

- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální 
pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené 
komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek 
inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, 

- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na 
logopedickou prevenci, 

- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných 
opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby 
nastavená podpora byla efektivní.  

V roce 2019 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, reklamní spoty, materiál, učební 
pomůcky, drobný majetek, cestovné, výdaje na pohoštění při jednáních a výdaje za vzdělávání 
v celkové výši 2 001 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 18 093 tis. Kč. Termín realizace 
projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
21/86R/2015 a č. 11/121R/2016. 
 

Projektový účet 236 320 
OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET) 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 3 396 668,08 
5021 osobní výdaje 83 400,00 
5031 sociální pojištění 20 822,00 
5032 zdravotní pojištění 7 505,00 
5163 služby peněžních ústavů 162,00 

5212 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – 
fyzickým osobám 

339 294,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

1 058 260,49 

5221 
neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem 

182 147,95 

5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

26 608,47 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

505 560,95 

 běžné výdaje 2 223 760,86 
4134 převody mezi účty 783 797,27 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 956 985,07 
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Obecným cílem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh práce žáků posledních 
ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle 
projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a 
dalších aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. V roce 2019 
bylo vynaloženo 2 224 tis. Kč především na služby osobních poradců pro cílovou skupinu, 
na zprostředkování dotovaných pracovních míst a na rekvalifikační kurzy. Termín realizace 
projektu je 2019 – 2021. Předpokládaný rozpočet projektu činí 8 937 tis. Kč, z toho 447 tis. 
Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Realizace projektu byl schválena RÚK/ZÚ dne 29. 
10. 2018 usnesením č. 018/52R/2018. 
 
 

Projektový účet 236 321 
IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 617,16 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 151 250,00 
5169 nákup služeb 60 500,00 

 běžné výdaje 211 750,00 
6122 stroje, přístroje, zařízení 3 389 403,60 

 kapitálové výdaje 3 389 403,60 
 stav účtu k 31. 12. 2019 1 085 960,01 

 
Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost 
základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení mimořádných 
událostí. V roce 2019 byly na projekt vynaloženy náklady ve výši 3 601 tis. Kč.  
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 
2018 - 2020. Projekt byl schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením č.  041/8Z/2017 
dne 23. 10. 2017. 
 
 
Od projektu je očekávána vyšší ochrana zdraví a života obyvatelstva při mimořádných 
událostech a krizových situacích. Pořízením vybavení dojde: 
- ke zvýšení odborné připravenosti a způsobilosti při poskytování PNP a PP personálem ZZS 
ÚK,  
- ke zvýšení odborné připravenosti a způsobilosti poskytnutí první pomoci složkami IZS, které 
mohou dorazit na místo určení dříve, než ZZS ÚK, 
- ke zvýšení odborné připravenosti a způsobilosti poskytnutí první pomoci odbornou a laickou 
veřejností na místě MU před příjezdem posádky ZZS ÚK, 
- zvýšení pravděpodobnosti a úspěšnosti včasného poskytnutí první pomoci a PNP občanům 
a návštěvníkům v ohrožených regionech nejen ze strany ZZS ÚK, ale i ze strany proškoleného 
personálu ostatních složek IZS, odbornou a laickou veřejností na ohroženém území v případě 
ohrožení zdraví a života v případě mimořádných situací a krizových událostí. Očekává se 
efektivní přenos nových poznatků z oblasti PP a PNP k personálu ZZS ÚK, složkám IZS a 
odborné a laické veřejnosti s využitím nového moderního vybavení, které umožní přenos 
nejen znalostí, ale i dovedností (simulátory, trenažéry). 
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Projektový účet 236 322 
• IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem 

zvýšení efektivní akceschopnosti 
• Interreg Central Europe - CORCAP 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 80 228,11 
5011 mzdové výdaje 181 657,55 
5021 osobní výdaje 93 507,00 
5031 sociální pojištění 68 386,25 
5032 zdravotní pojištění 24 764,81 
5169 nákup služeb 1 837 028,15 
5173 cestovné 44 553,51 

 běžné výdaje 2 249 897,27 
4134 převody mezi účty 3 116 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 946 206,03 
 
 
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) za 
účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby 
Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o projekt ke zlepšení připravenosti integrovaného 
záchranného systému (IZS) na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení 
mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, 
vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V roce 
2019 byly v rámci udržitelnosti projektu uhrazeny výdaje za servisní služby v celkové výši 
1 837 tis. Kč.  
 
Interreg Central Europe - CORCAP 
Projekt byl v roce 2019 čerpán ve výši 413 tis. Kč především na mzdové výdaje a odvody. 
 

Projektový účet 236 324 
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 40 006,19 
6121 budovy, haly, stavby 84 535 019,52 

 kapitálové výdaje 84 535 019,52 
5134 převody mezi účty 84 759 228,97 

 stav účtu k 31. 12. 2019 264 208,47 
 
Cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace 
dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění 
vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného 
regionu. V rámci projektu byly v roce 2019 vynaloženy výdaje v celkové výši 84 535 tis. Kč. 
Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 178 413 tis. Kč. Projekt bude realizován v 
období 2019 – 2020. Zastupitelstvo Ústeckého kraje vzalo na vědomí, usnesením č. 
058/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018, informaci o záměru podání žádosti o dotaci na realizaci 
projektu.  
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Projektový účet 236 326 
OP VVV – Smart akcelerátor 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 3 734 821,09 
5011 mzdové výdaje 120 331,20 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 30 082,82 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 829,80 
5156 pohonné hmoty 4 629,90 
5162 telekomunikační služby 1 404,81 
5169 nákup služeb 56 720,00 
5173 cestovné 23 374,76 
5222 neinvestiční transfery spolkům 1 320 920,11 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 108 212,14 

 běžné výdaje 1 676 505,54 
6322 investiční transfery spolkům 491 000,00 

 kapitálové výdaje 491 000,00 
4134 převody mezi účty 3 218 906,47 
5345 převody mezi účty 3 769 436,94 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 017 094,75 
 
Projekt byl v roce 2019 ukončen. Cílem projektu je podpořit rozvoj inovačního prostředí 
Ústeckého kraje a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro 
naplňování Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (RIS3 strategie). Projekt zajistí 
externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, zvýšení odborné 
kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření RIS3 
strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že díky svému 
propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této 
nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. V roce 2019 byly hrazeny mzdové a s tím 
související výdaje, cestovné, v celkové výši 184 tis. Kč. V průběhu roku, pak byly partnerovi 
projektu „Inovačnímu centru Ústeckého kraje“ zaslány zálohy v celkové výši 1 812 tis. Kč. 
Celkový rozpočet projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2016 – 02/2019. 
Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 13/107R/2016 ze dne 16. 03. 2016. 
 
 

Projektový účet 236 328 
 ZS se Srbskem 2019 – zajištění udržitelnosti projektu rozvojové spolupráce 
 Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Srbsko  IV. – Zvyšování odborné 

kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 293 355,97 
5021 ostatní osobní výdaje 36 280,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 026,46 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 265,20 
5166 konzultační a poradenské služby 92 268,00 
5169 nákup služeb 94 432,00 
5173 cestovné 26 408,00 
5364 vratka dotace veřejným rozpočtům ústřední úrovně 132 282,00 
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 běžné výdaje 393 961,66 
4134 převody mezi účty 300 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 239 880,94 
  
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Zvyšování odborné kvalifikace 
absolventů středních škol v Jižním Banátu 
Projekt byl úspěšně zrealizován v období březen až listopad 2018. Došlo ke zvýšení 
odbornosti studentů středních škol v Jižním Banátu. Nevyčerpaná část dotace byla počátkem 
roku 2019 vrácena poskytovateli ve výši 132 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 042/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017. 
 

Projektový účet 236 330 
OPZ – INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 2 115 115,40 
5021 ostatní osobní výdaje 36 220,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 054,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 260,00 

5212 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – 
fyzickým osobám 

112 228,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

1 481 348,51 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 193 454,00 
5222 neinvestiční transfery spolkům 108 114,00 
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 245 312,88 

 běžné výdaje 2 188 991,39 
4134 převody mezi účty 125 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 50 980,29 
 
Projekt byl v roce 2019 ukončen. Cílem projektu je podpořit relevantní dovednosti žáků 
posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a 
podpořit tak jejich vstup na trh práce. Tato cílová skupina má ve vztahu ke svému budoucímu 
uplatnění se na trhu práce řadu problémů. Těmi nejzásadnějšími jsou bezesporu absence 
reálné praxe, stále nepřesná představa o svém budoucím uplatnění se či mlhavé představy o 
požadavcích současného regionálního trhu práce. Cílem projektu je odstraňovat výše 
identifikované problémy v rámci cílové skupiny projektu (70 klientů) pomocí nástrojů jako 
bilanční a pracovní diagnostika, workshopy a exkurze u regionálních zaměstnavatelů, 
rekvalifikační kurzy a dotovaná pracovní místa. 
 
V roce 2019 byly vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 2 189 tis. Kč: příspěvky na 
dotovaná pracovní místa, osobní náklady odborných členů realizačního týmu pracujících 
s cílovou skupinou, rekvalifikační kurzy, bilanční diagnostika, zdravotní prohlídky cílové 
skupiny před nástupem do zaměstnání. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 932 tis. Kč. 
Projekt je realizován od 02/2017 do 01/2019. Ke schválení projektu došlo Usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 052/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016. 
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Projektový účet 236 331 
 SFDI - Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Dobříň - Račice 
 IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Račice - Hněvice 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 264 044,62 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 235,00 
5139 nákup materiálu 1 452,00 

 běžné výdaje 5 687,00 
6121 budovy, haly, stavby 11 564 606,31 

 kapitálové výdaje 11 564 606,31 
4134 převody mezi účty 12 149 569,66 

 stav účtu k 31. 12. 2019 843 321,87 
 
Jedná se o pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Třeboutice - Nučnice – Hněvice. 
Realizací projektu by došlo ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území celého 
Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až k městu Štětí, respektive až k soutoku 
s Vltavou. 
 
IROP – Labská stezka č. 2,  etapa 3, úsek Račice – Hněvice 
Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde 
k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu 
přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km. V roce 2019 činily výdaje 
projektu 729 tis. Kč . Doba realizace je 2018 - 2019. Celkové plánované náklady jsou 31 289 
tis. Kč a projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 
2017. 
 
SFDI – Labská stezka č. 2,  etapa 3, úsek Dobříň – Račice 
Projekt byl v roce 2019 ukončen. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky 
cca 4 240 km, v trase: Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice s napojením na stávající cyklotrasu. 
V roce 2019 byla podána žádost o podporu se spolufinancování ze SFDI, která byla úspěšná 
a podpora byla ÚK poskytnuta ve výši 8 920 tis. Kč. 
 
Realizace projektu sleduje následující cíle: 

 Zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu. 
 Zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu. 
 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. 
 Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil.  
 Rozvoj a optimalizace sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji. 

 
Projekt zabezpečil rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center 
osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových 
oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení 
bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu 
v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část 
etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská 
stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již téměř na 
celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud 
nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše 
alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento 
úsek. Projekt byl podán do IROP. Došlo k tomu především z důvodu náročnosti stávajícího 
vedení cyklotrasy po silnici III. třídy patřící Ústeckému kraji, č. III/24050 a tato vede, či probíhá 
skrz intravilán několika obcí, kde dochází k několika křížením vozidel s cyklisty, což je pro ně 
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nebezpečné. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde k odklonění stávající cyklotrasy 
do samostatné, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe, a to bez veřejného 
provozu. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k bezpečnějšímu průjezdu 
cyklistů okolo těchto obcí.  
 
Výdaje 10 841 tis. Kč vynaložené v roce 2019 se týkaly výstavby tělesa cyklostezky včetně 
TDS, AD a BOZP.  Celkové plánované náklady jsou 20 960 tis. Kč. Doba realizace je 2019 -
2020. Projekt a jeho realizace byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/24R/2017 
ze dne 20. 9. 2017. 
 
 

Projektový účet 236 334 
IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 48 838,05 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 235,00 
5139 nákup materiálu 1 452,00 

 běžné výdaje 5 687,00 
6121 budovy, haly, stavby 4 646,40 

 kapitálové výdaje 4 646,40 
 stav účtu k 31. 12. 2019 38 384,72 

 
Projekt má za cíl pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Třeboutice – Nučnice (1,5 
km). Realizací projektu dojde k dobudování další části Labské stezky č. 2 na území Ústeckého 
kraje, která vede od státní hranice v Hřensku až k městu Štětí, respektive až k soutoku 
s Vltavou. Výdaje roku 2019 ve výši 10 tis. Kč byly vynaloženy na billboard a pamětní desku. 
V roce 2018 bylo vydáno rozhodnutí IROP o poskytnutí dotace. Předpokládané realizační 
výdaje činí 51 885 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá 2019-2021. Projekt byl schválen 
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 94/28Z/2016. 
 
 

Projektový účet 236 336 
 NPŽP – Stara ekologická zátěž – Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 
 SN-CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 
 SN – CZ – TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka 

obecného 
 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 862 779,98 
4152 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 679 571,22 

 zdroje - celkem 679 571,22 
5169 nákup služeb 8 220 260,72 
5175 občerstvení 7 415,00 

 běžné výdaje 8 227 675,72 
4134 převody mezi účty 1 000 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 2 635 066,37 
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Národní program životního prostředí (NP ŽP) – SEZ - silážní žlaby Hrobce - Rohatce 
Předmětem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi SEKM (systém 
evidence kontaminovaných míst) č. 4815002. Lokalita se nachází v jihozápadní části obce 
Hrobce – Rohatce, okr. Litoměřice. Jedná se o dva silážní žlaby o rozměrech 40 x 8 m. 
V minulosti do nich bylo navezeno cca 1 500 t odpadu, dnes již neexistujícím subjektem. Dle 
dostupných informací se jedná o kaly destilačních zbytků mastných kyselin pocházejících 
z provozu společnosti SETUZA Ústí nad Labem. Dnes již není možné zajistit nápravu u 
původce odpadu. V roce 2019 byly hrazeny prostředky ve výši 6 860 tis. Kč za základě plnění 
smlouvy 19/SML0640/SoD/ZPZ a dále objednávka na autorský dozor. Předmětem smlouvy 
byla likvidace SEZ nacházející se v bývalých silážních žlabech v části obce Hrobce – Rohatce 
obsahující zbytky mastných kyselin pocházející z konce 90. let minulého století z výrobního 
závodu SETUZA a.s. z Ústí nad Labem. 
Doba realizace projektu je od 07/2017 do 09/2019. Projekt byl schválen usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 291/108R/2016 dne 6. 4. 2016. Navýšení finančních prostředků na projekt 
bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. RÚK/067/61R/2019. 
 
SN – CZ - MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 
Projekt je pokračováním projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a 
Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy 
rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného, jakož i celého 
ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního 
cyklu a vazby oxidu uhličitého (CO2). V rámci projektu bude zajištěn monitoring 
hydrologických parametrů vod v toku Chomutovka a bude zajištěna projektová dokumentace 
pro revitalizaci dalších navazujících ploch rašeliniště v rozsahu 60 ha.  
V roce 2019 byly uhrazeny prostředky ve výši 781 tis. Kč za vypracování hydrologických 
podkladů včetně projektové dokumentace pro potřeby následujících revitalizačních opatření, 
dále se jednalo o plnění ve výši 15 tis. Kč na tlumočení odborného výkladu v rámci projektu a 
zajištění cateringu. V roce 2019 byla zadána veřejná zakázka MOOREVITAL 2018 - 
pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - nákup měřících přístrojů avšak k plnění 
dojde až v následujícím období. 
Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Doba realizace projektu je do 09/2016 do 
08/2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 133/30Z/2016 dne 27. 6. 
2016. 
 
SN-CZ - TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana tetřívka obecného 
 

V roce 2019 byly uhrazeny prostředky ve výši 572 tis. Kč za hydrologický průzkum včetně 
projektové dokumentace pro následná revitalizační opatření. Jednalo se o 1. část projektu. 
K dalšímu čerpání dojde až v následujícím období. 
 

Projektový účet 236 337 
OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 406 840,90 
5011 mzdové výdaje 119 796,17 
5031 sociální pojištění 29 874,20 
5032 zdravotní pojištění 10 781,63 
5136 knihy, učební pomůcky 31 818,00 
5167 školení a vzdělávání 1 580 671,70 
5909 přeúčtování výdajů minulých let 517 109,00 

 běžné výdaje 2 290 050,70 
4134 převody mezi účty 2 058 174,72 

 stav účtu k 31. 12. 2019 174 829,84 
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Projekt byl v roce 2019 ukončen. Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a 
dovedností pracovníků veřejné správy, a to prostřednictvím realizace specifických 
vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve 
veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se jedná o vzdělávání zaměstnanců Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s 
ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na krajském úřadu. Jedná se o kurzy na 
míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, 
elektronické kurzy, kurzy zkoušek odborné způsobilosti a výjezdní rozvojový program pro 
vedoucí pracovníky. 
Na projektový účet byly obdrženy v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 
1 058 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
V rámci výdajů byly v roce 2019 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, dále kurzy, 
školení, či semináře (včetně studijních materiálů) v celkové výši 2 290tis. Kč. Termín realizace 
projektu byl 10/2017 až 9/2019. Celkový rozpočet projektu činil 4 126 tis. Kč. Účast Ústeckého 
kraje v projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/108R/2017. 
 
 

Projektový účet 236 338 
OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 A (IKAP A) 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 15 617 867,47 
5011 mzdové výdaje 527 976,00 
5021 ostatní osobní výdaje 6 312 238,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 052 653,00 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 380 013,86 
5041 odměny za užití duševního vlastnictví 892 980,00 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 288 091,00 
5139 nákup materiálu 743 943,06 
5162 telekomunikační služby 28 362,61 
5164 nájemné 159 016,00 
5168 zpracování dat 476 391,00 
5169 nákup služeb 2 018 237,39 
5173 cestovné 271 771,64 
5175 občerstvení 299 254,03 

5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

157 859,95 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2 999 338,86 

5909 přeúčtování výdajů minulých let 946 447,15 
 běžné výdaje 17 554 573,65 

6122 stroje, přístroje, zařízení 364 210,00 
6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku - ostatní 97 990,00 

 kapitálové výdaje 462 200,00 
4134 převody mezi účty 11 168 960,28 

 stav účtu k 31. 12. 2019 8 770 161,06 
 
Cílem projektu je zvýšení kvality výuky naplňováním KAP 1. Bude vytvořeno 8 odborných 
metodických skupin, které povede 8 krajských metodiků. Jde o oblasti čtenářské, matematické 
a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání, spolupráci škol a firem a o předměty Fyzika, 
BioIogie a Chemie. Cílí zejména na pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Hlavními činnostmi bude 
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provozování mobilních center kolegiální podpory, poradenství, vzdělávání a pořádání 
odborných veletrhů. Projekt je komplementární s projektem IKAP B. V rámci realizace projektu 
byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 11 169 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2019 hrazeny zejména mzdy a 
s tím související výdaje, výukové pomůcky a nákupy výpočetní techniky v celkové výši 
17 554 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byla pořízena výpočetní technika a vybavení 
zapojených škol v celkové výši 462 tis. Kč. Termín realizace projektu byl od 06/2017 do 
12/2019, prodloužen však do roku 2020. Celkový rozpočet projektu 48 390 tis. Kč. Projekt byl 
schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/25R/2017 a  043/25R/2017 ze dne 02. 10. 
2017 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/8Z/2017  ze dne 23. 10. 2017. 
 
 

Projektový účet 236 339 
EURO účet 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 81 490,88 
5142 kurzové rozdíly 22 329,27 

 běžné výdaje 22 329,27 
5345 převody mezi účty 8 862 350,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 677 840,97 
 
Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly 
rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně 
EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. V průběhu roku 2018 došlo 
u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné či závěrečné platby 
za realizaci projektu. U níže uvedených projektů k jinému pohybu na eurovém účtu nedošlo. 
 
 
Přijaté transfery od mezinárodních institucí v roce 2019 na valutový účet: 

                                                                                                                               v tis. Kč 
název projektu přijatá částka 

SN/CZ – Česko saské pohraničí bez bariér 4 523 
SN/CZ – VITA-MIN 3 396 
INTERREG EUROPE- SIE- SME 936 
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL 826 
INTERREG EUROPE- PURE COSMOS 600 
SN/CZ – Technická pomoc 572 
celkem 10 852 

 
 
Výdaje roku 2019 na valutovém účtu: 
Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2019 k níže uvedeným 
pohybům u jednotlivých realizací projektů: 
 
 SN/CZ – Česko saské pohraničí bez bariér 
V průběhu roku došlo k přeposlání transferu projektovému partneru projektu 
(Landeshauptstadt Dresden Stadsplanungsamt) ve výši 1 927 tis. Kč. 
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Projektový účet 236 341 
Fondový účet ČNB 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 6 900 069,60 
4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 381 153 435,14 
4216 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 258 415 064,17 

 zdroje - celkem 639 568 499,31 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2 415 130,13 

5364 vratky -14 885,05 
 běžné výdaje 2 400 245,08 

6356 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 030 732,19 
 kapitálové výdaje 5 030 732,19 

4134 převody mezi účty 3 769 436,94 
5345 převody mezi účty 641 565 395,54 

 stav účtu k 31. 12. 2019 1 240 899,02 
 
Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech má Ústecký kraj zřízen 
bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých 
Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně 
převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání jednotlivých projektů, a to: 
 
 v tis. Kč 

Název projektu Částka 
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.) 51 481 
IROP – Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec 69 439 
OP VVV – IKAP B 23 304 
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. (POSOSUK III.) 237 042 
IROP- Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - 
Reko a dostavba areálu školy 

61 975 

IROP - Nová komunikace u města Chomutova 26 468 
IROP - Přírodovědné vzdělávání 43 179 
IROP - Technické vzdělávání 46 341 
IROP - Rekonstrukce objektu č.p. 118 Brtníky, p.o. 13 782 
IROP - SŠSS Teplice - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik 14 282 
IROP - OA a jazyková škola s PSJZ Ústí nad Labem – Odborná učebna přír. věd 3 563 
IROP - Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna mechanických 
prostředků 

3 882 

Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér 96 
OP VVV – Smart akcelerátor II 12 454 
OPZ - Kompetence 4.0 1 637 
OPŽP - Revitalizace zahrad 4 603 
OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ 6 895 
OPŽP- SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov 6 541 
SN-CZ- OdCom 18 
OPZ – Změna je cesta 2 810 
OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje 1 538 
OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET) 560 
OPZ – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje 
(INNOSTART) 

71 

OP TP – Regionální stálá konference Ústeckého kraje II 2 906 
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OPZ – Predikce trhu práce 1 734 
OP Z – QUALITAS PRO PRAXIS II. 665 
NP – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí – seniorské listy 242 
OPZ – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL 1 058 
SN/CZ – VITA-MIN 159 
MK ČR - Bilaterální spolupráce EHP/Norsko-Norsko 72 
SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 41 
MPSV "Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK 
2021-2030" 

448 

OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci 64 
MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 216 
Celkem 639 568 
 
 

Projektový účet 236 342 
OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 B (IKAP B) 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 19 891 491,15 
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 749 924,75 
5021 ostatní osobní výdaje 10 638 947,50 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 769 790,04 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 278 192,02 
5136 knihy, učební pomůcky 48 616,00 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 104 923,98 
5139 nákup materiálu 1 859 716,46 
5162 telekomunikační služby 17 693,54 
5164 nájemné 546 000,28 
5166 konzultační a poradenské služby 160 000,00 
5168 zpracování dat 18 150,00 
5169 nákup služeb 7 839 925,04 
5172 programové vybavení 25 652,00 
5173 cestovné 140 386,28 
5175 občerstvení 666 896,56 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

3 110,00 

5321 neinvestiční transfery obcím 2 931 054,00 

5331 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

156 807,74 

5336 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2 979 346,95 

5424 náhrady mezd v době nemoci 29 224,50 
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 008 977,13 

 běžné výdaje 45 973 334,77 
6122 stroje, přístroje, zařízení 4 570 958,76 

 kapitálové výdaje 4 570 958,76 
4134 převody mezi účty 35 135 427,82 

 stav účtu k 31. 12. 2019 4 481 894,51 
 
Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené 
podpory škol. Jsou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné 
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vzdělávání. Realizována je řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, 
programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Zapojeno je 58 středních, 105 
základních a min. 20 mateřských škol. Projekt je komplementární s projektem IKAP A. 
Partneři: Speciální pedagogická centra a soukromé školy. Příjem podílů SR a EU od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2019 činil celkem 12 135 tis. Kč. 
V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2019 hrazeny mzdy a s tím související výdaje, 
drobný majetek, materiál, finanční příspěvky partnerům projektu aj. v celkové výši 45 973 tis. 
Kč. V rámci investičních výdajů byly v roce 2019 hrazeny nákupy vybavení zapojených škol 
(dlouhodobý majetek, přístroje), finanční příspěvky partnerům projektu 4 571 tis. Kč. Celkový 
rozpočet projektu je 80 850 tis. Kč. Termín realizace projektu byl od 01/2018 do 12/2019, 
prodloužen do roku 2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje 
č. 042/25R/2017 a  043/25R/2017 ze dne 02. 10. 2017 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 032/8Z/2017  ze dne 23. 10. 2017. 
 
 

Projektový účet 236 343 
IROP – Technické vzdělávání 

  v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 13 283 918,54 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 900 820,76 
5139 nákup materiálu 111 542,32 
5172 programové vybavení 2 620,86 

 běžné výdaje 1 014 983,94 
6122 stroje, přístroje, zařízení 854 862,58 

 kapitálové výdaje 854 862,58 
 stav účtu k 31. 12. 2019 11 415 104,55 

 
Projekt byl zaměřen na modernizaci odborných učeben a dílen 10 středních odborných škol 
v Ústeckém kraji. Konkrétně na podporu výuky technických a řemeslných oborů, které 
vyžadovaly nezbytné investice do vnitřního vybavení a zařízení. Cílem projektu bylo zvýšení 
kvality této výuky. Výuka v modernizovaných učebnách a dílnách přispěje ke zvýšení rozvoje 
klíčových kompetencí žáků daných oborů i k podpoře jejich znalostí a dovedností, jež jsou 
předpokladem pro jejich následné uplatnění na trhu práce. V rámci neinvestičních výdajů byly 
v roce 2019 hrazeny zejména výukové pomůcky, materiál a programového vybavení v celkové 
výši 1 015 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byly v roce 2019 pořízeny přístroje, výukové 
pomůcky, hardwarové a softwarové vybavení v celkové výši 855 tis. Kč. Celkový rozpočet 
projektu činil 54 237 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018. Účast Ústeckého 
kraje v projektu schválena usnesením RÚK č. 010/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016. 
 

Projektový účet 236 344 
IROP – Přírodovědné vzdělávání 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 24 084 486,85 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 209 213,95 
5139 nákup materiálu 717 995,85 
5171 opravy a udržování 62 799,00 

 běžné výdaje 5 990 008,80 
6121 budovy, haly, stavby 210 709,40 
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6122 stroje, přístroje, zařízení 4 880 798,78 
 kapitálové výdaje 5 091 508,18 
 stav účtu k 31. 12. 2019 13 004 180,19 

 
Projekt byl zaměřen na modernizaci učeben a laboratoří na gymnáziích v Ústeckém kraji. 
Konkrétně na podporu výuky přírodovědných oborů, které vyžadovaly nezbytné investice do 
vnitřního vybavení a zařízení. Cílem projektu bylo zlepšení kvality této výuky. Výuka 
v modernizovaných prostorách přispěje ke zvýšení rozvoje klíčových kompetencí žáků 
v oblasti přírodních věd, což v důsledku povede ke zvýšení zájmu těchto žáků o studium na 
vysokých školách a také k lepší uplatnitelnosti na trhu práce. V rámci neinvestičních výdajů 
byly v roce 2019 hrazeny nákupy výukových pomůcek, materiálu v celkové výši 5 990 tis. Kč. 
V rámci investičních výdajů byly v roce 2019 hrazeny stavební práce a nákupy přístrojů, 
výukových pomůcek v celkové výši 5 092 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu 52 063 tis. Kč. 
Termín realizace projektu byla 06/2017 – 12/2018. Účast Ústeckého kraje v projektu 
schválena usnesením RÚK č. 010/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.  
 
 

Projektový účet 236 347 
OP VVV - Smart akcelerátor II 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 370 307,13 
5021 ostatní osobní výdaje 1 487 360,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 452 660,27 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 153 172,06 
5162 telekomunikační služby 9 400,97 
5164 nájemné 3 000,00 
5169 nákup služeb 19 421,24 
5173 cestovné 66 985,32 
5175 občerstvení 5 138,25 
5222 neinvestiční transfery spolkům 2 000 000,00 

 běžné výdaje 4 567 445,24 
4134 převody mezi účty 19 453 810,97 

 stav účtu k 31. 12. 2019 14 914 805,72 
 
Projekt obsahem a aktivitami navazuje na Smart akcelerátor. Cílem projektu je podpořit rozvoj 
inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer 
a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů (RIS3 strategie). Projekt 
zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, zvýšení 
odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci 
opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že 
díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou 
kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Na běžný účet vedený u ČNB byla 
obdrženy v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 12 454 tis. Kč od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2019 byly hrazeny mzdové a s tím 
související výdaje, cestovné, vč. cestovních služeb, občerstvení, telekomunikační služby 
v celkové výši 2 567 tis. Kč. V průběhu roku, pak byly partnerovi projektu „Inovačnímu centru 
Ústeckého kraje“ zaslána záloha v celkové výši 2 000 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 
25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2019 – 2022. Projekt byl schválen usnesením 
Rady Ústeckého kraje č. 031/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018. 
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Projektový účet 236 348 
SN/CZ – Propojení kulturních tradic 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 101,74 

4129 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 
územní úrovně 

295 836,38 

 zdroje – celkem 295 836,38 
4134 převody mezi účty 3 001 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 3 296 984,56 
 
Cílem projektu je propagace historických památek v přeshraničním území a jejich využívání 
inovativním způsobem, propagace a rozvoj kulturního dědictví, tradic a řemesel. Jedním z cílů 
projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti 
poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat 
v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako 
významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Aktivitami projektu jsou:  
• 4 historické trhy v pevnosti Terezín a klášteře Buch; 
• 2 workshopy na téma výměna zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů; 
• exkurze žáků středních škol z Ústeckého kraje do pevnosti Terezín; 
• 2 hudební vystoupení žáků ZUŠ v klášteře Buch; 
• vytvoření mobilní výstavy o historii a rekonstrukci pevnosti Terezín a kláštera Buch. 
V roce 2019 se neuskutečnilo čerpání rozpočtu. Termín realizace projektu byl 06/2017 – 
05/2018, projekt byl ukončen. Celkový rozpočet projektu byl 363 tis. Kč. Účast Ústeckého 
kraje v projektu byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/3Z/2017. 
 

Projektový účet 236 349 
INTERREG CENTRAL EUROPE - ECOS4IN 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

4152 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 201 546,80 
 zdroje – celkem 201 546,80 

5011 mzdové výdaje 97 810,50 
5021 ostatní osobní výdaje 456 560,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 137 729,60 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 49 893,32 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 025,00 
5139 nákup materiálu 104 223,35 
5156 pohonné hmoty 1 667,57 
5161 poštovní služby 1 706,00 
5164 nájemné 9 250,00 
5169 nákup služeb 31 460,00 
5173 cestovné 65 722,82 
5175 občerstvení 27 584,82 
5424 náhrady mezd v době nemoci 1 788,00 
5532 neinvestiční transfery do zahraničí 45 609,20 

 běžné výdaje 1 034 030,18 
4134 převody mezi účty 1 000 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 60 839,47 
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plnění 71,43 %   
Upravený rozpočet 1 448 tis. Kč, skutečnost 1 034 tis. Kč 
Drobný rozdíl ve výši 414 tis. Kč byl způsoben nezahrnutím refundace mzdových výdajů a 
cestovného z konce roku 2019. 
 

Projektový účet 236 400 
Úvěrový rámec 2016 - 2023 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2019 
druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 1 978,81 
5141 úroky z úvěrového rámce 3 624 081,52 

 běžné výdaje 3 624 081,52 
8123 financování - načerpání úvěrového rámce 325 128 124,12 
4134 převody mezi účty 22 780 025,08 
5345 převody mezi účty 325 128 124,12 
8124 financování - splátka jistiny úvěrového rámce -219 155 025,08 

 stav účtu k 31. 12. 2019 2 765,47 
 
Úvěrový rámec 2016 – 2023 byl určen na předfinancování státního a evropského podílu 
realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 
2023. Čerpání úvěrového rámce mohlo dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč.  
Byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým 
krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). 
Splátky jistiny úvěrového rámce budou probíhat průběžně po připsání dotací na úhradu 
státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů.  
 
Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2019 čerpány na projekty v objemu 325 128 tis. Kč a 
splátky jistiny úvěrového rámce byly ve výši 219 155 tis. Kč. Důvodem, že projekty jsou teprve 
na svém počátku. Úroky z úvěrového rámce činily 3 624 tis. Kč. 
 
 

Projektový účet 236 402 
INTERREG EUROPE - RFC 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

5011 mzdové výdaje 88 640,00 
5021 ostatní osobní výdaje 119 220,00 
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 51 549,29 
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 707,39 
5156 pohonné hmoty 855,72 
5161 poštovní služby 1 500,40 
5173 cestovné 174 831,58 

 běžné výdaje 455 304,38 
4134 převody mezi účty 1 000 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 545 202,26 
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Projektový účet 236 403 
Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

 počáteční stav (zůstatek roku 2018) 248 286 621,59 
4134 převody mezi účty 98 520 000,00 

 stav účtu k 31. 12. 2019 213 327 420,04 
 
Spořící účet fondu slouží ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků fondu. Byl 
zřízen koncem roku 2014. 
 

Projektový účet 236 404 
SFDI Labská stezka č. 2 – etapa 3. část Dobříň - Račice 

 v Kč 
Pohyby na účtu v roce 2019 

druhové 
zatřídění 

název částka 

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 8 920 000,00 
 zdroje – celkem 8 920 000,00 

6121 budovy, haly, stavby 8 920 000,00 
 kapitálové výdaje 8 920 000,00 
 stav účtu k 31. 12. 2019 830,71 

 
 
 
V Ústí nad Labem dne 7. 5. 2020 
Zpracoval: Odbor Regionálního rozvoje a Odbor ekonomický 


