
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

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 102. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 22.06.2020 
od 9:14 hodin do 14:53 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/102R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 102. zasedání Rady Ústeckého kraje:

RSDr. Stanislava Rybáka
PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA

Usnesení č. 002/102R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 102. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/102R/2020
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

          navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

A) provést
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 - přesuny ve výši 71 886 tis. Kč zejména z důvodu úspor v rozpočtu 
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Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19 při zachování 
celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 258 240 tis. Kč:

běžné výdaje:
1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 2 617 tis. Kč - cestovné, opravy a údržba, 
ostatní služby, školení a vzdělávání,
2) odbor informatiky a organizačních věcí - snížení o částku 3 962 tis. Kč - služby zpracování 
dat,
3) odbor legislativně-právní - snížení o částku 983 tis. Kč - odměny advokátům, právním 
specialistům, odměny za znalečné,
4) odbor regionálního rozvoje - snížení o částku 3 500 tis. Kč - nájemné na veletrhy, 
konzultační a poradenské služby,
5) odbor územního plánování a stavebního řádu - snížení o částku 100 tis. Kč - zpracování 
územně plánovacích podkladů, studie, analýzy
6) odbor školství mládeže a tělovýchovy - snížení o částku 6 000 tis. Kč – dofinancování 
přímých nákladů nepedagogických pracovníků
7) odbor kultury a památkové péče - snížení o částku 1 110 tis. Kč - kulturní aktivity, 
archeologické výzkumy, nákup brožur, aktivity UNESCO,
8) odbor sociálních věcí - snížení o částku 357 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní 
služby, náhradní rodinná péče, Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje, 
Prevence kriminality, odborná podpora a supervize,
9) odbor zdravotnictví - snížení o částku 1 452 tis. Kč - dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. na 
zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, implementace reformy 
psychiatrické péče v Ústeckém kraji, ostatní činnosti ve zdravotnictví,
10) odbor dopravy a silničního hospodářství - snížení o částku 40 000 tis. Kč za podmínky 
schválení snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje - příspěvek na velkou údržbu pro 
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (UZ 54),
11) odbor životního prostředí a zemědělství - snížení o částku 298 tis. Kč - polygrafické 
služby,
12) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o částku 6 000 tis. Kč za podmínky 
snížení přídělu do fondu zastupitelstvem kraje - akce "Gymnázium, Kadaň, příspěvková 
organizace – oprava velké tělocvičny" a "Zámek Nový Hrad – opravy prostor zámku včetně 
restaurátorských prací",
13) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 16 788 tis. Kč za 
podmínky snížení přídělu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a zvýšení 
přídělu do Fondu Ústeckého kraje zastupitelstvem kraje:
a) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o částku 767 tis. Kč:
(i) oblast sociálních věcí - UZ 238 - dotační program Strategie podpory rozvoje 
dobrovolnictví, snížení o 90 tis. Kč
(ii) oblast strategie a přípravy a realizace projektů, snížení o 677 tis. Kč:
• UZ 333 - dotační program Podpora začínajících podnikatelů Ústeckého kraje, snížení o 444 
tis. Kč
• UZ 103 - dotační program Inovační vouchery, snížení o 132 tis. Kč
• UZ 335 - dotační Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a osoby 
samostatně výdělečné činné, snížení o 101 tis. Kč
b) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o částku 17 555 tis. Kč:
(i) oblast kanceláře hejtmana - snížení o 2 445 tis. Kč:
• UZ 26 - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, snížení o 1 550 tis. 
Kč,
• UZ 59 - Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, snížení 
o 895 tis. Kč,
(ii) oblast strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o 20 000 tis. Kč - UZ 222 - 
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individuální dotace
14) odbor ekonomický – zvýšení o částku 51 886 tis. Kč – centrální rezerva

kapitálové výdaje :
1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 823 tis. Kč - rozdělení systému ústředního 
topení na zóny v budově B
2) odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - 
snížení o částku 1 472 tis. Kč za podmínky snížení přídělu do fondu zastupitelstvem kraje - 
UZ 22 - Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí,

B) rozhodnout
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 
2020 (UZ 54) pro Správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, o 40 000 tis. Kč z důvodu 
úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19

C) schválit
změnu přídělu z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:
1) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o 2 239 tis. Kč
2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o 6 000 tis. Kč
3) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 17 555 tis. Kč

Usnesení č. 004/102R/2020
9.1 Zrušení opatření v dotační oblasti zavedených v souvislosti s epidemií koronaviru

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o obnovení poskytování dotací z Fondu Ústeckého kraje a z Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje, které pozastavila Rada ÚK dne 18.3.2020 v souvislosti s ekonomickými 
opatřeními k epidemii koronaviru SARS CoV-2.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, 
informovat o rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení vedoucí všech odborů, které 
administrují dotace z Fondu ÚK a Regionálního podpůrného fondu ÚK.
Termín: 30. 6. 2020

Usnesení č. 005/102R/2020
9.2 Nominace do Steering commitee

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

nominaci zástupce Ústeckého kraje do Řídícího výboru Fondu spravedlivé transformace: člen 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, náhradník Ing. 
Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, zaslat 
Ministerstvu pro místní rozvoj nominaci člena do Řídícího výboru Fondu spravedlivé 
transformace za Ústecký kraj dle bodu A) usnesení.
Termín: 26. 6. 2020
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Usnesení č. 006/102R/2020
10.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 
zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast Mgr. Jany Galkové, notářky se sídlem v Mostě, při projednávání tohoto bodu za účelem 
vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, 
a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 dle 
bodu B) tohoto usnesení

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 
401 13, IČO: 25488627, takto:

1. bere na vědomí

a) předloženou informaci o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 6. 2020 ve 
věci plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 016/26Z/2020, 
zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s. za účelem koupě obchodního závodu od 
Nemocnice Litoměřice, a.s. a převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v 
Litoměřicích na Ústecký kraj
b) potřebu zřízení nového odštěpného závodu v souvislosti se zamýšleným převzetím 
obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s.,

2. schvaluje
v souladu s § 421 odst. 2 písmeno m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. o) stanov společnosti 
Krajská zdravotní, a.s., převod závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., do Krajské zdravotní, a.s., 
za smluvních podmínek dle návrhu smlouvy o koupi závodu ve znění dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu,

3. rozhoduje
dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. o zvýšení základního 
kapitálu společnosti upsáním nových akcií v souladu s ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jako 
„Zákon o obchodních korporacích“), peněžitým vkladem ve výši 119.700.000,--Kč (slovy sto 
devatenáct milionu sedm set tisíc korun českých), a to následovně:
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 119.700.000,- Kč (slovy: sto devatenáct 
milionů sedm set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku 
navrhovaného zvýšení se nepřipouští,
b) upsáno bude 119.700ks (slovy: sto devatenáct tisíc sedm set kusů) kmenových listinných 
akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); 
emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.
c) všechny nově upisované akcie upíše jediný akcionář společnosti Ústecký kraj, a to ve 
smlouvě o upsání akcií dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, kterou uzavře nejpozději do sedmi 
dnů ode dne, kdy bude splněna poslední z podmínek účinnosti rozhodnutí jediného akcionáře 
o zvýšení základního kapitálu, a to se společností Krajská zdravotní, a.s.
d) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 
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119.700.000,- Kč (slovy stodevatenáct milionů sedm set tisíc korun českých) na účet č. 
240294706/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě do 20 dnů ode dne 
účinnosti smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 119.700ks 
(slovy: sto devatenáct tisíc sedm set kusů) kmenových listinných akcií na jméno,
e) společnost vydá upisovateli nově upsané akcie do 20 dnů od rozhodnutí o zápisu zvýšení 
základního kapitálu do obchodního rejstříku,
a to vše za podmínky, že smlouva o koupi závodu, uzavřená mezi Krajskou zdravotní, a.s. a 
Nemocnicí Litoměřice, a.s. dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a převod nemovitých věcí, 
tvořících areál nemocnice v Litoměřicích, mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice, 
nabydou účinnosti,

4. rozhoduje
v souladu s § 421 odst. 2 písmena p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. v) ve spojení s čl. 25 
odst. 1 stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., o zřízení nového odštěpného závodu dnem 
nabytí účinnosti Smlouvy o koupi závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., nejdříve však dnem 1. 
7. 2020, a to:

- obchodní firma: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.
- sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
- IČO: 25488627
- předmět podnikání

i. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ii. masérské, rekondiční a regenerační služby
iii. hostinská činnost
iv. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
v. poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí, vydávaném podle 
obecně závazných právních předpisů,

- vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Fiala, dat. nar. 
*********************************************

C) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 v návaznosti na § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a bodu B) tohoto usnesení, o uzavření smlouvy 
o úpisu akcií se společností Krajská zdravotní, a.s. dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Seznam příloh:

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 006/102R/202
0

Smlouva o úpisu akcií
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Smlouva o úpisu akcií 
uzavřená na základě ust. § 479 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

 

Smluvní strany: 

 
Ústecký kraj  
se sídlem:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem   

Zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje  

IČO:   70892156  

DIČ:   CZ70892156  

Kontaktní údaje: …………………… 

Bank. spojení:   ……………………  

číslo účtu:   …………………… 

 

(dále jako „upisovatel“) 

 

a 

 

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem:  Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13 

zastoupená:  Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva, a 

Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 

IČO:   25488627   

DIČ:    CZ25488627 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu  

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

číslo účtu:  240294706/0300 

 

(dále jako „společnost“)  

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o úpisu akcií 

 

Čl. I. 
 

1. Upisovatel jako jediný akcionář společnosti rozhodl dne XX. XX. 2020 dle ust. § 421 odst. 2 

písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. 

b) stanov společnosti v platném znění, o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné 

výše 5.273.828.000,00 Kč (slovy: pět miliard dvě stě sedmdesát tři miliony osm set dvacet osm 

tisíc korun českých) na částku 5.393.528.000,00 Kč (slovy: pět miliard tři sta devadesát tři 

miliony pět set dvacet osm tisíc korun českých), tj. o částku 119.700.000,00 Kč (slovy: jedno sto 

devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých). 

2. Zvýšení základního kapitálu proběhne peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši 

119.700.000,00 Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých). 

3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem 119.700 ks nových kmenových akcií v listinné 

podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 

v souladu s ust. § 474 a násl. zákona, a to jediným akcionářem – upisovatelem. 

4. Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti.  

5. Akcie nejsou obchodovatelné na žádném veřejném trhu s investičními nástroji.  

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 006/102R/2020



6. Akcie budou upsány upisovatelem v sídle upisovatele na adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.  

 

Čl. II. 

 

1. Upisovatel prohlašuje, že se zavazuje upsat a upisuje touto smlouvou všechny akcie, tj. 

119.700 ks nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 

1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 

Akcie budou vydány jako jedna hromadná akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie. 

2. Emisní kurs činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, to znamená, že 

emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.  

3. Emisní kurs činí celkem u 119.700 ks nových kmenových akcií částku 119.700.000,00 Kč 

a částku upisovatel splatí v čl. I. této smlouvy specifikovaným peněžitým vkladem ve lhůtě do 20 

dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií na účet zřízený u ČSOB, č. účtu 240294706/0300. 

4. Společnost vydá upisovateli nově upsané akcie do 20 dnů od rozhodnutí o zápisu zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

 

Čl. III. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

2. Upisovatel  potvrzuje, že o uzavření této  smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 

XX. XX. 2020, rozhodnutím č. …………….. 

3. Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory jsou oprávněny rozhodnout pouze 

místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

4. Obsah smlouvy může být měněn pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků za 

souhlasu obou smluvních stran. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 

vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před 

jejím podpisem jejich zástupci přečtena, uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek 

a toto stvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………    V Ústí nad Labem dne …………… 

 

 

 

........................................................    .......................................................... 

Oldřich Bubeníček, hejtman kraje    Ing. Jiří Novák,  

předseda představenstva 

 

 

 

        ........................................................... 

Mgr. Radek Scherfer,  

místopředseda představenstva 
 

 

(úředně ověřené podpisy) 


