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

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast 
školství

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zákon č. 250/2000SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 29. 4. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 033/97R/2020

Přílohy: 

14.2-1 Název: bod 14.2 priloha 1.pdf
Úpravy rozpočtů přímých nákladů UZ 
33 353 - příspěvkové organizace 
zřizované Ústeckým krajem

U

14.2-2 Název: bod 14.2 priloha 2.pdf
Úpravy rozpočtů přímých nákladů UZ 
33 353 - příspěvkové organizace 
zřizované obcemi

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě povinného rozdělení 
rezervy dle příloh 1 a 2 předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
Jedná se o úpravy rozpočtů - přímých nákladů (UZ 33 353) u škol a školských zařízení zřizovaných krajem a 
obcemi na rok 2020 na základě povinného rozdělení rezervy dle Vyhlášky o krajských normativech č. 
492/2005 SB., v platném znění. Změny finančních prostředků u jednotlivých organizací jsou v přílohách č. 1 a 
č. 2 předloženého materiálu.

Rada Ústeckého kraje: po projednání dne 29. 4. 2020 navrhované změny vzala na vědomí a navrhuje 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje též vzít na vědomí změnu závazných ukazatelů daného UZ (33 353) na 
jednotlivé školy a školská zařízení tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 4. 6. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 9.6.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 4. 6. 2020


