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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. 

 

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 30. 5. 2020 do 17. 8. 2020 
 

Usnesení ZÚK č. 063/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malá Veleň, se sídlem: 

Jedlka 46, 40502 Malá Veleň, IČO: 00525049, a to: - pozemek: p. č. 1502/38 o výměře 318 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p. č. 1502/39 

o výměře 575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p. č. 1502/1 díl „a“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1502/1 o výměře 62078 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 529-017/2018 ze dne 25. 3. 2018) obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV 

č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, a 

vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je 

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: Darovací smlouva č. 19/SML1098/DSN/MAJ podepsána dne 6. 5. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 091/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: - pozemek: p.č. 452/5 o výměře 15 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z p.č. 452/2 o výměře 7193 m2 geometrickým plánem č. 

105-318/2017 ze dne 6. 3. 2018 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí), obec Koštice, k. ú. Koštice u Vojnic, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z 

hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 za nemovitou věc ve vlastnictví 

a to: - pozemek: p.č. 24/2 o výměře 8 m2, druh 

4/2 o výměře 18 m2 geometrickým plánem č. 105-

318/2017 ze dne 6. 3. 2018 a je zatížen zástavním právem dle aktuálního výpisu z katastru 
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nemovitostí), obec Koštice, k. ú. Koštice u Vojnic, zapsaný na LV č. 53 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro a předání uvedené nemovité věci k 

hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných 

nemovitých věcí ve výši celkem: 420,--Kč bude Ústeckému kraji doplacen (cena 

60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva).  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž předmětem je 

směna uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého 

kraje.  

Termín: 30. 6. 2020 

Vyjádření k 30.6.2020: směnná smlouva č. 18/SML5335/SS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 053/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 493/1 o výměře 21 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně, zapsaný na 

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

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

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

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: smlouva č. 19/SML1184/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 075/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ: 00000205, se 

sídlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, a to: - pozemek: p.č. 926 o výměře 167 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Okounov, k.ú. Kotvina, 

zapsaný na LV č. 86 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a 
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předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: smlouva č. 19/SML1372/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 076/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

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

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 78/2 o výměře 293 m2, druh pozemku: 

orná půda, - pozemek: p.č. 93/5 o výměře 193 m2, druh pozemku: orná půda, obec Žiželice, k.ú. 

Hořetice u Žiželic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní 

pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 

údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 

417 03.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: smlouva č. 19/SML2771/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 078/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

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

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 131 o výměře 293 m2, druh pozemku: 

trvalý travní porost, obec Měcholupy, k.ú. Milošice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu vykonává Státní pozemkový úřad, - pozemek: p.č. 388/2 o výměře 208 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaný na LV č. 10002 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k 
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hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: smlouvy č. 19/SML2767/OS/MAJ a č. 19/SML2768/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 079/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se 

sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to: - pozemek: p.č. 3686/14 o výměře 178 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsaný na 

LV č. 2696 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro ČR, 

hospodaření Lesy ČR, s.p., a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 

Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: smlouva č. 19/SML1441/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 090/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Dubí, se sídlem Ruská 264/128, 

Dubí, PSČ 417 01, IČ: 00266281, a to: - pozemek: p.č. 1178/11 o výměře 1180 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsaný na LV č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 70.800,--Kč (60,-

-Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, 

Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.  

 

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

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

kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2020: KS č. 20/SML1074/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 013/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období) 

Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

stanovení majetkové účasti na společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. ve výši 

100 %.  

 

B) schvaluje  

jednání Rady Ústeckého kraje s ostatními akcionáři společnosti Regionální rozvojová agentura 

Ústeckého kraje, a.s., vlastnícími nyní v souhrnu 26,5 % akcií s cílem zakoupit jejich akcie za 

optimálních podmínek postupem dle stanov Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. s tím, 

že musí být odkoupeny akcie v celkové výši 26,5 % tak, aby se Ústecký kraj stal 100% vlastníkem 

všech akcií této společnosti.  

 

C) ukládá  

Radě Ústeckého kraje vykoupit akcie od stávajících akcionářů společnosti Regionální rozvojová 

agentura Ústeckého kraje, a.s. za účelem realizace usnesení dle bodu A) a B) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 7.8.2020: Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 013/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 

uložilo radě kraje do 30. 6. 2020 vykoupit akcie od stávajících akcionářů společnosti Regionální 

rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. s tím, že musí být odkoupeny akcie v celkové výši 26,5 % tak, 

aby se Ústecký kraj stal 100% vlastníkem všech akcií této společnosti. Úkol uložený zastupitelstvem 

kraje však nemohl být v termínu do 30. 6. 2020 splněn, protože jsme neobdrželi příslib odkupu všech 

akcií tak, aby se Ústecký kraj stal 100% vlastníkem všech akcií. Vzhledem k tomu, že Okresní 

hospodářská komora Děčín neprodá svou 1 akcii, není možné, aby se stal Ústecký kraj 100% 

vlastníkem akcií této společnosti. Proto není důvod pokračovat v dalších jednáních. Úkol z usnesení byl 

tímto ukončen.  

 

Usnesení ZÚK č. 032/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období) 

Návrh memoranda o společném záměru ohledně Nemocnice Litoměřice, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o uzavření memoranda o společném záměru mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, společností 

Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. dle upravené přílohy č. 2 tohoto 

usnesení  

 

B) ukládá  
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Radě Ústeckého kraje, zabezpečit plnění memoranda a předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje závěry 

a doporučení vzniklé z finanční, právní, daňové a účetní analýzy (due diligence) litoměřické nemocnice 

k dalšímu rozhodnutí  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 2.7.2020: Dne 22.6.2020 byl na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje předložen 

materiál 12.2 Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s., jehož schválení řešilo i plnění memoranda.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – V. volební období) 

Příprava "transformace" Terezín - město změny do právnické osoby Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

přípravu záměru převodu činností Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, do 

právnické osoby založené/zřízené Ústeckým krajem, pokud bude město Terezín akceptovat podmínku 

bezúplatného a bezpodmínečného převodu nemovitostí bez právních vad, a to rekonstruovaných z 

prostředků IOP v rámci projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ anebo i dalších 

souvisejících nemovitostí, které Ústecký kraj vyhodnotí jako potřebné.  

 

B) ukládá  

PhDr. Ing. Zdeňkovi Matoušovi, Ph.D. MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit 

přípravu záměru dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 23.6.2020: Příprava záměru zabezpečena.   

 

Usnesení ZÚK č. 103/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem I  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

záměr nabytí datového centra - nemovité věci a movité věci včetně technologie ve vlastnictví 

společnosti Taxema s.r.o., Velká Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 03985873, a to: - 

jednotka č. 750/6, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v 

budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417 - jednotka č. 750/7, způsob 

využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v budově: Bukov, č.p. 750, 

stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417 - jednotka č. 750/8, způsob využití: jiný nebytový prostor, 

vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, 

LV 4417 - podíl na společných částech budovy Bukov č.p. 750, způsob využití: objekt občanské 

vybavenosti, stojící na pozemku parc.č. 313/3, LV 1713 o velikosti 129/341 - podíl na pozemku parc.č. 

313/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2 o velikosti 129/341 obec Ústí nad 

Labem, k.ú.Bukov, zapsaných na LV č. 4417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem pro TAXEMA s.r.o. Součástí prodeje je i kompletní vybavení datového 

centra včetně technologie dle přílohy č. 10.2 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Radě Ústeckého kraje, jednat o kupní ceně nemovitých a movitých věcí uvedených v bodě A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 31. 5. 2020  

Vyjádření k 23.6.2020: Byla vyjednána celková kupní cena ve výši 37 000 000,- Kč.  
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Usnesení ZÚK č. 012/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – V. volební období) 

Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání 

pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu nedobytných 

pohledávek Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů v celkové výši 22 006 638,12 Kč z účetní 

evidence u těchto níže uvedených subjektů:  

 

a) BM Education s.r.o., v likvidaci IČ: 273 05 295 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 27. 6. 2019) 

se sídlem 602 00 Brno – Veveří, Lidická čp. 700/19 1. Odvod peněžních prostředků za porušení 

rozpočtové kázně 4 444 308,- ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „zákon o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)  

2. Penále 4 444 306,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně  

3. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 1 277 313,66 Kč ve smyslu ustanovení § 

22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

4. Penále 1 277 311,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně  

5. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 481,01 Kč ve smyslu ustanovení § 22 

odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

6. Penále 22 638,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně  

 

b) Občanské sdružení Spartakus v likvidaci IČ: 266 52 005 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 5. 8. 

2016) se sídlem 440 01 Louny, Jeronýmova čp. 672  

1. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 5 252 128,- Kč ve smyslu ustanovení § 

22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

2. Penále 5 252 128,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně  

3. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 20 526,45 Kč ve smyslu ustanovení § 22 

odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

4. Penále 15 498,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně  

 

B) ukládá  

Radě Ústeckého kraje  

1. učinit potřebné kroky s cílem identifikovat odpovědnost konkrétních osob a vyvodit důsledky  

Termín: 31. 5. 2020  

2. předložit informace na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje  

Termín 22. 6. 2020  

Vyjádření k 4.8.2020: Materiál s informací byl předložen do jednání rady kraje dne 5. 8. 2020 a 

následně bude projednán v zastupitelstvu kraje dne 7. 9. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 087/29Z/2020/B)1. (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období) 
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Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

2021–2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

B) ukládá  

1. Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Ústeckého krajského 

plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 dle přílohy č. 

1 tohoto usnesení na webových stránkách kraje  

Termín: 31.05.2020  

Vyjádření k 20.5.2020: Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2021–2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení byl na webových stránkách kraje 

zveřejněn dne 29.4.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 024/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období) 

Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem v souladu s čl. 23 

odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.  

 

B) volí  

do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty: 

 

C) ukládá  

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

Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 10. 7. 2020  

Vyjádření k 15.7.2020: Dopis s informací o volbě přísedících byl odeslán datovou schránkou dne 

8.7.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 033/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – V. volební období) 

Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předloženou informaci o plnění jednotlivých kroků a právních jednání v rámci realizace memoranda o 

společném záměru ohledně Nemocnice Litoměřice, „Finanční, právní, daňovou a účetní analýzu 

Nemocnice Litoměřice, a.s. a možnosti jejího začlenění do Krajské zdravotní, a.s.“ ze dne 20. 3.2020 

vypracovanou společností AGIS účetnictví a daně, a.s., včetně jejího shrnutí a aktualizace, informace z 

jednání pracovní skupiny k Realizaci memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v 

Litoměřicích, výsledek ocenění obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., dle znaleckého 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 9 

posudku ze dne 17. 4. 2020 zpracovaného znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., včetně 

návrhu smlouvy o koupi obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. dle příloh a důvodové zprávy 

předloženého materiálu  

 

B) souhlasí  

se změnou příjemce dotací přidělených z rozpočtu Ústeckého kraje, které obdržela Nemocnice 

Litoměřice v letech 2017 – 2019 na Krajskou zdravotní, a.s., a to u dotací podle smluv o poskytnutí 

dotace č.: - 17/SML2753/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v 

celkové výši 5 110 500,- Kč; - 17/SML3339/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje v celkové výši 2 080 000,- KČ; - 18/SML4656/SoPD/ZD investiční a neinvestiční 

dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 7 110 000,- Kč; - 19/SML2876/SoPD/ZD 

neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 546 100,- Kč; - 19/SML2877/SoPD/ZD 

investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 5 530 100,- Kč  

 

C) rozhoduje  

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

předpisů (dále jako „zákon o krajích“), o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, 

a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to peněžitým 

vkladem ve výši 119.700.000,- Kč s tím, že zvýšení základního kapitálu je jediným akcionářem 

realizováno za účelem koupě obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s. a odpovídá výši ceny 

obchodního závodu zjištěné znaleckým posudkem č. 3461-53/2020 zpracovaným znaleckým ústavem 

Grant Thornton Valuations, a.s., ze dne 17. dubna 2020, a to vše za podmínky, že smlouva o koupi 

závodu nabude účinnosti, 2) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů o uzavření Smlouvy o převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v 

Litoměřicích mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 

PSČ 412 01, IČ: 00263958 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení, 3) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do 

vlastnictví Ústeckého kraje od města Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 

01, IČ: 00263958, a to: - pozemek: p.č. 3876/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice, za podmínky zákazu 

zcizení na dobu 10 let a zřízení smluvního předkupního práva ve prospěch města Litoměřice.  

 

D) provádí  

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

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření – 

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 119 700 tis. Kč: financování – zvýšení o 119 700 tis. Kč – 

zapojení úvěru 2017 – 2022 kapitálové výdaje: odbor ekonomický – zvýšení o částku 119 700 tis. Kč – 

nákup akcií Krajské zdravotní, a.s.  

 

E) ukládá  

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. dle 

§ 59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích v rozsahu a za podmínek dle bodu C) 1) tohoto usnesení  

Termín: 30. 6. 2020  
Vyjádření k 2.7.2020: Dne 22.6.2020 na jednání Rady Ústeckého kraje byl předložen materiál 10.1 

Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., který 

řešil danou problematiku.  
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Usnesení ZÚK č. 041/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období) 

Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu na ochranné chemické prostředky a 

ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, dle vzoru smlouvy dle přílohy č. 2. tohoto usnesení, se žadateli a ve výši: 

žadatel: České dráhy, a.s. IČ: 70994226 sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové 

Město výše neinvestiční dotace: 883.946,01 Kč žadatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a 

Litvínova, a.s. IČ: 62242504 sídlo: Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most výše neinvestiční dotace: 

298.321,18 Kč žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. IČ: 25013891 sídlo: Revoluční 26, 

401 11 Ústí nad Labem výše neinvestiční dotace: 358.493,93 Kč  

 

B) schvaluje  

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu na ochranné chemické prostředky 

a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení;  

 

C) ukládá  

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru smlouvy.  

Termín: 31. 7. 2020  

Vyjádření k 6.8.2020: Veřejnoprávní smlouvy uzavřeny.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – V. volební období) 

Severočeské divadlo s.r.o. – financování 2021-2023  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, změnu společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o., IČO: 22774289,se 

sídlem: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

zástupci Ústeckého kraje hlasovat na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. o 

schválených změnách společenské smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31.7.2020  

Vyjádření k 3.8.2020: Dne 30. 6. 2020 proběhla valná hromada, kde došlo k odsouhlasení dalšího 

financování Severočeského divadla s.r.o. do konce roku 2023.  

 

Usnesení ZÚK č. 058/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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1. informaci o žádosti obce Nová Ves o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu; 2. informaci o žádosti městyse Peruc o změnu závazného finančního ukazatele, změnu 

rozpočtu projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace 

projektu dle předloženého materiálu;  

 

B) rozhoduje  

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1169/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Nová Ves, IČ: 

00556351, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;  

 

C) mění  

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

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace Městysu Peruc z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce malých vodních nádrží v 

obci Peruc - Peruc I“ přijaté usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 tak, že výše dotace činí 915 

030,00 Kč, podíl požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činí 20,00 % a 

položkový rozpočet projektu, který je přílohou smlouvy se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu 

dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1170/SoPD/ZPZ dle 

přílohy č. 5 tohoto usnesení, a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace č. 20/SML1170/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. Jitce Sachetové, člence Rady 

Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova  

 

D) ukládá  

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

životního prostředí a venkova  

1. sdělit obci Nová Ves a městysu Peruc rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným 

žádostem;  

Termín: 17. 7. 2020  

Vyjádření k 13.7.2020: Rozhodnutí ZÚK sděleno 3. 7. 2020. 

 

2. zajistit administraci dodatku v návaznosti na bod B)  

Termín: 31. 7. 2020  

Vyjádření k 4.8.2020: Dodatek smlouvy č. 20/SML1170 a 20/SML1169 byl zaslán výše uvedeným 

obcím.  

 

Usnesení ZÚK č. 060/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – V. volební období) 

Aktualizace č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec Vrbičany  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 51, zpracovanou ve smyslu §4 

zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která spočívá v 

doplnění popisu stávajícího stavu o nejnovější údaje a ve změně koncepce likvidace odpadních vod v 

obci Vrbičany. Změna návrhového stavu spočívá v záměru realizace modernizace a intenzifikace 

stávající čistírny odpadních vod v obci Vrbičany z kapacity 300EO na kapacitu 500EO dle přílohy č.1 

tohoto usnesení;  

 

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

životního prostředí a venkova zajistit úkony ve věci předání informace o výsledku projednání žádosti o 

aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje obci Vrbičany.  

Termín: 17.7.2020  

Vyjádření k 9.7.2020: Obci Vrbičany bylo oznámení o schválení ZÚK zasláno dne 8. 7. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 106/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – V. volební období) 

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí 

– etapa I.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015 s 

příjemcem Labe aréna, z.s., IČ: 03410447 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci 

bodu A) 1. tohoto usnesení.  

Termín: 31. 7. 2020  

Vyjádření k 30.7.2020: Dodatek č. 5 byl podepsán 29.7.2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 108/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – V. volební období) 

Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci dle příloh č. 

3 a 4 předloženého materiálu,  

 

B) rozhoduje  

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

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

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

Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem ve výši 1 005 571 Kč a o uzavření Smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace za účelem zajištění případného provozu objektu v Hliňanech v souvislosti s 

případnou aktivací zajištění systému péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího 

násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 

19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena 

karanténa, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

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

smlouvy  

Termín: 15. 7. 2020  

Vyjádření k 7.7.2020: Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem byl 

podepsán 2.7.2020 všemi zúčastněnými stranami.  
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Usnesení ZÚK č. 109/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)23. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ – 

vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 

se budou vztahovat na dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové 

politiky 2021“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s ohledem na zvláštní povahu programu pouze 

přiměřeně,  

2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 

2021“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“.  

Termín: 7. 7. 2020  

Vyjádření k 7.7.2020: Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové 

politiky 2021“ byl dne 3. 7. 2020 zadán k zveřejnění na úřední desku ÚK s termínem vyvěšení dne 4. 7. 

2020. Dotační program byl dne 3. 7. 2020 zveřejněn na webu Ústeckého kraje v sekci Sociální 

péče/Dotace v sociální oblasti, přímý odkaz zde: https://www.kr-ustecky.cz/dotace-v-socialni-

oblasti/ds-99616/p1=204835 a dále v sekci Dotace a granty/Sociální věci, přímý odkaz zde: 

https://www.kr-ustecky.cz/socialni-veci/ds-99604/p1=204744  

 

Usnesení ZÚK č. 110/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ – 

vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 

Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 

2021 - malý dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně, 2. o vyhlášení 

dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý dotační program“ dle 

příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý dotační program“,  

Termín: 7. 7. 2020  

Vyjádření k 2.7.2020: Dotační program byl zveřejněn na Úřední desce Ústeckého kraje v sekci Dotační 

tituly dne 4. 7. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 111/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)25. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 

2020“,  

 

B) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci dotací dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu  

Termín: 31. 7. 2020  

Vyjádření k 17.7.2020: Dne 17.7.2020 byly všechny smlouvy z dotačního programu na podporu 

dobrovolnictví předány k vyplacení.  

 

Usnesení ZÚK č. 112/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – V. volební období) 

Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem 

na vysílací standard DVB-T2 “ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

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

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

podporu sociálních služeb,  

 

C) ukládá  

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

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

Termín: 31. 7. 2020  

Vyjádření k 22.7.2020: Ke dni 21.7.2020 byly smlouvy podepsány a předány na ekonomický odbor k 

proplacení.  

 

Usnesení ZÚK č. 113/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – V. volební období) 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní a Rozvojová síť od 1. 7. 2020  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předložené informace v tomto materiálu včetně příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení a přílohy č. 3 a 4 

předloženého materiálu.  

 

B) schvaluje  

a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7. 2020 dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení;  

b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2020 dle přílohy č. 

2 tohoto usnesení.  
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C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění:  

a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7. 2020 dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení;  

b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2020 dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

Termín: 2. 7. 2020  

Vyjádření k 2.7.2020: Dne 02.07.2020 byly oba dokumenty vyvěšeny na stránkách zde: 

https://www.kr-ustecky.cz/planovani-a-sit-socialnich-sluzeb/ds-99755/p1=204835.  

 

Usnesení ZÚK č. 114/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – V. volební období) 

Individuální dofinancování sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 2 - 7 předloženého materiálu, zejména Přehled subjektů navržených 

k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

B) schvaluje  

vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu,  

 

C) rozhoduje  

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

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

pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb ve výši 

uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2, předloženého materiálu,  

 

D) ukládá  

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

uzavření dodatků ke smlouvám.  

Termín: 31. 7. 2020  

Vyjádření k 23.7.2020: Se všemi poskytovateli sociálních služeb, kterým byla navržena podpora, byl v 

termínu do 2. 7. 2020 uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. Na základě uzavřeného dodatku byla poskytovatelům dne 22. 7. 2020 odeslána 

přiznaná výše dofinancování dle přílohy č. 1 usnesení.  

 


