
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: 10.3

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti - snížení příspěvků na provoz a odvod z 
fondů investic příspěvkových organzací Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úspora v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 z důvodu propadu daňových příjmů v souvislosti s pandemií 
koronaviru.

Nárok na rozpočet:
úspora v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 ve výši 336 067 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 021/106R/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 27. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Finanční výbor

Dne: 31. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.3-1 Název: bod 10.3 priloha 1.pdf Důvodová zpráva U

10.3-2 Název: bod 10.3 priloha 2.pdf Přehled změn příspěvku zřizovatele 
na provoz - RÚK U

10.3-3 Název: bod 10.3 priloha 3.pdf
Přehled volných finančních 
prostředků v rezervním fondu PO ÚK 
k 30. 6. 2020 - oblast SMT

U

10.3-4 Název: bod 10.3 priloha 4.pdf
Přehled volných finančních 
prostředků v rezervním fondu PO ÚK 
k 30. 6. 2020 - ostatní oblasti

U



10.3-5 Název: bod 10.3 priloha 5.pdf
Přehled výjimek čerpání RF v 
důsledku snížení příspěvku 
zřizovatele na provoz

U

10.3-6 Název: bod 10.3 priloha 6.pdf Přehled odvodů z fondu investic PO 
ÚK v roce 2020 U

10.3-7 Název: bod 10.3 priloha 7.pdf
Přehled volných finančních 
prostředků ve fondu investic PO ÚK k 
30. 6. 2020 - oblast SMT

U

10.3-8 Název: bod 10.3 priloha 8.pdf
Přehled volných finančních 
prostředků ve fondu investic PO ÚK k 
30. 6. 2020 - ostatní oblasti

U

10.3-9 Název: bod 10.3 priloha 9.pdf Přehled výjimek čerpání fondu 
investic U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o snížení 
závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2020 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, ve výši 110 165 tis. Kč na celkový objem ve výši 705 517 tis. Kč z důvodu 
zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie 
COVID_19,

2. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o snížení 
závazného ukazatele - příspěvek na velkou údržbu pro rok 2020 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, ve výši 46 400 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro 
rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID_19,

3. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o snížení 
závazného ukazatele - účelový investiční příspěvek pro rok 2020 u Správy a údržby silnic Ústeckého 
kraje, příspěvkové organizace, ve výši 40 000 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje 
pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID_19,

4. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o snížení 
závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2020 u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, ve výši 5 995 tis. Kč na celkový objem 68 175 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v 
rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID_19 a snížení 
počtu zaměstnanců,

B) ukládá

1) Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný odvod z fondu investic pro rok 2020 v 
souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve výši 17 000 tis. Kč,

2) Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,

a) zajistit zpracování a předání Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, 
písemného rozhodnutí o mimořádném odvodu z fondu investic pro rok 2020 a o úpravě závazného 
ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz, příspěvku na velkou údržbu a účelového investičního 



příspěvku pro rok 2020,
Termín: 15. 9. 2020

b) zajistit aktualizaci finančního toku závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz, příspěvku na 
velkou údržbu a účelového investičního příspěvku pro rok 2020 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace,
Termín: 30. 9. 2020

c) zajistit zaslání finančních prostředků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, 
na účet zřizovatele ve výši 9 000 tis. Kč,
Termín: 30. 9. 2020
- ve výši 8 000 tis. Kč,
Termín: 15. 12. 2020

3) RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,

a) zajistit zpracování a předání Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, písemného 
rozhodnutí o úpravě závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020,
Termín: 15. 9. 2020

b) zajistit aktualizaci finančního toku závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020 
u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
Termín: 30. 9. 2020

Důvodová zpráva:
Materiál se zabývá rozborem volných finančních prostředků v rezervních fondech a ve fondech investic 
příspěvkových organizací k 30. 6. 2020 z důvodu zajištění úspory rozpočtu kraje formou snížení příspěvku na 
provoz a odvodu z fondů investic krajských příspěvkových organizací. Shrnutí rozboru a další informace 
obsahuje důvodová zpráva dle přílohy č. 1.
V dalších přílohách jsou následující informace, které byly projednány v Radě Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 
a 27. 8. 2020:
- příloha č. 2 - přehled změn příspěvku zřizovatele na provoz,
- v příloze č. 3 - přehled volných finančních prostředků v rezervním fondu příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje k 30. 6. 2020 - oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- v příloze č. 4 - přehled volných finančních prostředků v rezervním fondu příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje k 30. 6. 2020 - ostatní oblasti
- v příloze č. 5 - přehled výjimek z čerpání rezervního fondu k časovému nesouladu mezi výnosy a náklady 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje v důsledku snížení příspěvku zřizovatele na provoz
- příloha č. 6 - přehled odvodů z fondů investic,
- v příloze č. 7 - přehled volných finančních prostředků ve fondech investic příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje k 30. 6. 2020 - oblast školství, mládeže a tělovýchovy,
- v příloze č. 8 - přehled volných finančních prostředků ve fondech investic příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje k 30. 6. 2020 - ostatní oblasti,
- v příloze č. 9 - přehled výjimek z čerpání fondu investic - hodnoty představují zůstatky fondů investic po 
navrhovaném odvodu z fondů investic.

Mimořádné odvody příspěvkové organizace zašlou na hlavní účet zřizovatele vedený u České spořitelny, a.s. 
(číslo bankovního účtu: 882733379/0800) do 30. 9. 2020.

Materiál bude dne 31. 8. 2020 projednán na finančním výboru ZÚK.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí 
ekonomického odboru PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 27. 8. 
2020

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 31. 8. 
2020

3 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 31. 8. 
2020

4 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
31.8.2020

Podpis zpracovatele:  Blanka Andresová 27. 8. 2020


