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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 1. 12. 2020 do 1. 1. 2021 
 

Usnesení č. 78/19Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – IV. volební období) 

Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )  r o z h o d l o  

dle ust. § 42 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, o nepořízení aktualizace ZÚR ÚK bez zprávy o uplatňování z důvodu zrušení 

konkrétní regulace pro vymezování ploch a koridorů pro velké větrné elektrárny (VVE) a jejich 

umisťování rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 6/2011 – 261 ze dne 28. 5. 2014. 

 

B )  u k l á d á   

zajistit prověření regulace vymezování ploch a koridorů pro VVE v rámci probíhající celkové 

aktualizace ZÚR ÚK  

Termín: 31.12.2020 

Vyjádření k 31.12.2020: Usnesení bylo splněno vydáním 2. aktualizace ZÚR ÚK (celkové aktualizace) 

– účinnost od 6. 8. 2020.  
 

Usnesení ZÚK č. 012/7Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Návrh oprávněného investora (NET4GAS s.r.o.) na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého 

kraje (ZÚR ÚK)  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 42 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, o nepořízení aktualizace ZÚR ÚK bez zprávy o uplatňování (tzv. „dílčí“ nebo 

„mimořádné“ aktualizace) k návrhu oprávněného investora NET4GAS ze dne 16.12.2016, doplněnému 

o trasu záměru dne 24.5.2017.  

 

B) ukládá  

hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit postupem podle stavebního zákona vydání v současnosti 

pořizované 2. aktualizace ZÚR ÚK („celkové“), která již požadovaný záměr NET4GAS obsahuje.  

Termín: do 31.12.2020  

Vyjádření k 15.12.2020: Úkol splněn, aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na žádost 

oprávněného investora (NET4GAS s. r. o.) byla vydána 28.1.2019 usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje 008/17Z/2019 a nabyla účinnosti dne 17.2.2019 doručením veřejnou vyhláškou.  

 

Usnesení ZÚK č. 054/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – V. volební období) 

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 - schválení a vyhlášení dotačního 

programu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) schvaluje  

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 9.12.2020: Dne 10. 12. 2019 byl Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 

zveřejněn pro veřejnost na webových stránkách kraje. Příjem žádostí o dotaci proběhl v termínu od 10. 

do 31. 1. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 058/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – V. volební období) 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících 

na území Ústeckého kraje na rok 2020 – rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na 

výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:  

Projekt č. 1 Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2020 v rámci 

Ústeckého kraje Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice 

IČ: 00083283 Ve výši: 3 500 000 Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 31. 12. 2018  

Projekt č. 2 Název projektu: Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v 

Mostě, spol. s r.o. Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most IČ: 

27275701 Ve výši: 3 500 000 Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 31. 12. 2018  

Projekt č. 3 Název projektu: Docela velké divadlo 2020 Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s. Sídlo: 

Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov IČ: 70856656 Ve výši: 1 650 000 Kč Termín ukončení realizace 

projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018  

Projekt č. 4 Název projektu: Činoherní studio města Ústí nad Labem, p.o. Žadatel: Činoherní studio 

města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Sídlo: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem, 

Střekov IČ: 71294821 Ve výši: 1 350 000 Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný 

ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018  

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

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 038/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019.  

 

B) ukládá  

zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 13.12.2020: Se všemi jmenovanými subjekty byla uzavřena smlouva o poskytnutí 

neinvestiční dotace a následně jim byly odeslány finanční prostředky. Vyúčtování dotace předloží 

nejpozději do 30. 1. 2021.  

 

Usnesení ZÚK č. 059/25Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – V. volební období) 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji pro rok 2020 – rozdělení dotací  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podané žádosti a následně upraveném návrhu rozdělení finančních prostředků v celkové 

výši 7 630 000 Kč pro jednotlivé pověřené knihovny Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto 

materiálu, předložené Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací.  

 

B) rozhoduje  

o přidělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na 

rok 2020, v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, takto: 1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 

406 55 Děčín I. IČ: 64679454 ve výši: 1 530 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město 

Děčín, IČ: 00261238; se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly; číslo účtu: 

921402389/0800 2. Chomutovská knihovna, příspěvková organizace se sídlem: Palackého 4995/85, 

430 01 Chomutov IČ: 00360589 ve výši: 1 235 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární 

město Chomutov, IČ:00261891; se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov; číslo účtu: 9005-

626441/0100 3. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace se sídlem: 

Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČ: 00360627 ve výši: 1 860 000 Kč prostřednictvím účtu 

zřizovatele: Město Litoměřice, IČ: 00263958; se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice; číslo 

účtu: 9005-1524471/0100 4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace se sídlem: Mírové 

náměstí 1, 440 01 Louny IČ: 65108477 ve výši: 804 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Město 

Louny, IČ: 00265209; se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny; číslo účtu: 1020793399/0800 5. 

Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace se sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec IČ: 

49123742 ve výši: 337 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Žatec, IČ: 00265781; se 

sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec; číslo účtu: 9005-422481/0100 6. Městská knihovna Most, 

příspěvková organizace se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most IČ: 00080713 ve výši: 766 000 Kč 

prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most, IČ: 00266094; se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 

69 Most; číslo účtu: 1041368359/0800 7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace se 

sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216 ve výši: 1 098 000 Kč prostřednictvím účtu 

zřizovatele: Statutární město Teplice, IČ: 00266621; se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice; 

číslo účtu: 9005-226501/0100  

 

C) ukládá  

zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 13.12.2020: Se všemi jmenovanými subjekty byla uzavřena smlouva o poskytnutí 

neinvestiční dotace a následně jim byly odeslány finanční prostředky. Vyúčtování dotace předloží 

nejpozději do 30. 1. 2021.  

 

Usnesení ZÚK č. 112/25Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období) 

Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – informace za rok 

2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o 

stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2019) dle přílohy č. 

1 tohoto materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících  

 

B) ukládá  

sledovat vývoj sociálních služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a 

informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb 

Ústeckým krajem s termínem plnění do 31. 12. 2020.  

Vyjádření k 30.12.2020: Dne 9.12.2019 vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na vědomí materiál – 

Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a 

možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2019). Materiál byl dne 

20.12.2019 zveřejněn na webu ÚK.  

 

Usnesení ZÚK č. 030/27Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období) 

Hlavní úkoly Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. pro rok 2020  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v.v i., pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 29.12.2020: ÚAPP v roce 2020 úkoly splnil, probíhá hodnocení.  

 

Usnesení ZÚK č. 016/29Z/2020/F) (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období) 

Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předložené komplexní informace ohledně problematiky Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v 

konkursu, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

nabytí nemovitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení a dle § 37 krajského 

zřízení o nabytí movitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 7 tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o nabytí věcí dle bodu B) tohoto usnesení v celkové výši 63 miliónů Kč.  

 

E) rozhoduje  

o zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na místo Lužické 

nemocnice a polikliniky, a.s. prostřednictvím střediska Krajské majetkové, příspěvkové organizace - 

Rumburk, a to nejdříve od 1. 9. 2020.  

 

F) ukládá  
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Radě Ústeckého kraje předložit návrh na zřízení střediska Krajské majetkové, příspěvkové organizace - 

Rumburk, která bude zajišťovat poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském 

výběžku na místo Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 16.12.2020: Splněno interně v rámci příspěvkové organizace Krajská majetková, p.o.  

 

Usnesení ZÚK č. 018/30Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období) 

Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce s UJEP - PORTABO  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje: a) 

v čl. 4, odst. 4.4 ve věci neprojednání žádosti o poskytnutí dotace v Pracovní skupině Fondu Ústeckého 

kraje b) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci podílu na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 % c) v čl. 4, 

odst. 4.5 ve věci překročení horní hranice u poskytování neinvestičních dotací d) v čl. 4, odst. 4.6 ve 

věci překročení maximální výše osobních nákladů ve výši 100 %  

 

B) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru 

schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě 

předložené žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v 

Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na projekt "PORTABO"  

 

C) ukládá  

hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat usnesení dle bodu A) a B)  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 14.12.2020: Smlouva byla podepsána dne 4. 9. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 057/30Z/2020  (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru 

smlouvy, schváleného usnesením č. 056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, a to tomuto žadateli: Projekt č. 

104 Název projektu: Oprava 2 ks bočních věžiček evangelického kostela ve Varnsdorfu Žadatel: Město 

Varnsdorf Sídlo: náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47 IČ: 00261718 Dotace: 200 000,00 Kč Podíl 

dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,98 % Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 20. 10. 2020 2. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 

2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, 
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těmto žadatelům: Projekt č. 4 Název projektu: Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u 

Polep Žadatel: Obec Polepy Sídlo: Polepy 112, Polepy 411 47 IČ: 00264202 Dotace: 50 000,00 Kč 

Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 % Termín ukončení realizace projektu, 

jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 5 Název projektu: Oprava havarijního 

stavu severní hradby hradu Blansko - dokončení Žadatel: Obec Ryjice Sídlo: Ryjice 14, Ryjice 403 31 

IČ: 00556882 Dotace: 150 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,04 % 

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020 Projekt č. 6 

Název projektu: Obnova střešní krytiny na zámku Krásný Les Žadatel: 

Dotace: 200 

000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,83 % Termín ukončení realizace 

projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 12. 2020 Projekt č. 8 Název projektu: Celkové 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého p. p. č. 606/1, k. ú. Hrušovany Žadatel: Obec Polepy Sídlo: 

Polepy 112, Polepy 411 47 IČ: 00264202 Dotace: 70 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 100,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 

30. 12. 2020 Projekt č. 9 Název projektu: Zhotovení a osazení 16 žaluziových oken do věže kostela sv. 

Václava ve Výsluní Žadatel: Město Výsluní Sídlo: Výsluní 14, Výsluní 431 83 IČ: 00262251 Dotace: 

100 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 % Termín ukončení 

realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2021 Projekt č. 18 Název projektu: 

Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky u č. p. 61 ve vesnické památkové zóně Brocno 

Žadatel: Dotace: 200 

000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,68 % Termín ukončení realizace 

projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 20 Název projektu: 

Restaurování vitrají v kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství 

Úštěk Sídlo: Velká náves 1, Křešice 411 48 IČ: 62769847 Dotace: 70 000,00 Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 81,43 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný 

ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020 Projekt č. 21 Název projektu: Revitalizace zámku Pětipsy - 

dostavění kleneb a stropů gotické části a SZ roh, přístavek Žadatel: Via Levamente, z. s. Sídlo: Pětipsy 

2, Pětipsy 431 53 IČ: 22763562 Dotace: 200 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 70,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 

31. 12. 2020 Projekt č. 25 Název projektu: Obnovení fasády a oken pozdně barokního zámku Vrbičany 

Žadatel: Sempra Vrbičany s.r.o. Sídlo: Vrbičany 1, Vrbičany 411 21 IČ: 25012827 Dotace: 400 000,00 

Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 % Termín ukončení realizace 

projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 27 Název projektu: Obnova 

Loveckého zámečku Dvojhradí po devastujícím požáru 1. etapa Žadatel: 

Dotace: 

200 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,77 % Termín ukončení 

realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 28 Název projektu: 

Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Čejkovicích II. etapa Žadatel: Obec Libědice Sídlo: 

Libědice 27, Libědice 438 01 IČ: 00673153 Dotace: 100 000,00 Kč Podíl dotace na celkových 

uznatelných nákladech: max. 100,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 30. 11. 2020 Projekt č. 38 Název projektu: Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech- 

udržovací práce Žadatel: Římskokatolická farnost Zahořany u Křešic Sídlo: Velká náves 1, Křešice 411 

48 IČ: 62769855 Dotace: 100 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,66 

% Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 44 

Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Žadatel: Obec Bělušice Sídlo: Bělušice 64, 

Bělušice 434 01 IČ: 00265829 Dotace: 100 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 100,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 

31. 12. 2020 Projekt č. 46 Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Jakuba Staršího ve Vetlé Žadatel: 
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Římskokatolická farnost Vetlá Sídlo: Kostelní 175, Štětí 411 08 IČ: 62769294 Dotace: 100 000,00 Kč 

Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 89,02 % Termín ukončení realizace projektu, 

jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020 Projekt č. 62 Název projektu: Obnova Dlouhé jízdy 

v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi Žadatel: Statutární město Děčín Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 

Děčín 405 02 IČ: 00261238 Dotace: 315 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 

max. 66,67 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 

Projekt č. 68 Název projektu: Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří Žadatel: AUTORECAR s.r.o. 

Sídlo: Benešovská 300, Divišov 257 26 IČ: 61680214 Dotace: 150 000,00 Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 69,94 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný 

ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020 Projekt č. 70 Název projektu: Restaurování kamenných soch sv. 

Jana Křtitele a sv. Zachariáše z mostu v části obce Rumburk 2 Žadatel: Město Rumburk Sídlo: Třída 9. 

května 1366/48, Rumburk 408 01 IČ: 00261602 Dotace: 200 000,00 Kč Podíl dotace na celkových 

uznatelných nákladech: max. 100,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 71 Název projektu: Revitalizace kláštera - obnova ovčína Žadatel: 

Cisterciácké opatství Osek Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05 IČ: 49086910 Dotace: 250 000,00 Kč 

Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,79 % Termín ukončení realizace projektu, 

jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 73 Název projektu: Obnova výplní st. 

otvorů zahradního pavilonu v areálu zámku (ÚSKP 5-2186) p. č. st. 53 v k. ú. Milešov Žadatel: Obec 

Velemín Sídlo: Velemín 96, Velemín 411 31 IČ: 00264601 Dotace: 100 000,00 Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný 

ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2021 Projekt č. 79 Název projektu: HAVARIJNÍ STAV - STŘECHA, 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 35, ÚŠTĚK Žadatel: 

Dotace: 100 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 69,99% Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 

12. 2020 Projekt č. 105 Název projektu: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova 

Žadatel: Městys Ročov Sídlo: Ročov 121, Ročov 439 67 IČ: 00265446 Dotace: 700 000,00 Kč Podíl 

dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,85 % Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 109 Název projektu: Restaurování sochy 

Merkura a Venuše včetně transferu a osazení v Klášterci nad Ohří Žadatel: Město Klášterec nad Ohří 

Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51 IČ: 00261939 Dotace: 135 000,00 Kč Podíl 

dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 % Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 28. 2. 2021 Projekt č. 116 Název projektu: Oprava částí roubeného 

domu č. p. 44, Křešice Žadatel: 

Dotace: 150 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 

max. 46,37 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 

Projekt č. 127 Název projektu: Restaurování interiéru hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského v 

Liběšicích Žadatel: Obec Liběšice Sídlo: Liběšice 6, Liběšice 411 46 IČ: 00263893 Dotace: 70 000,00 

Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 88,95 % Termín ukončení realizace 

projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 Projekt č. 139 Název projektu: 

Revitalizace parku Petrohrad - severní parková louka - I. etapa ošetření dřevin Žadatel: 

 Dotace: 

200 000,00 Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 % Termín ukončení 

realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020 3. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) 

zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace 

žadatelům, kteří sice splnili kritéria dotačního Programu, avšak z důvodu vysokého počtu podaných 

žádostí a výše alokovaných finančních prostředků Programu pro rok 2020 nebylo možné jejich 

požadavkům vyhovět: Projekt č. 7 Název projektu: Statické zajištění objektu - záchrana venkovského 

domu č. 7, obnova prkenných překládaných stropů Žadatel: 
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Projekt č. 10 Název projektu: Restaurování sochy 

Panny Marie v Podlesicích Žadatel: Obec Veliká Ves Sídlo: Podlesice 53, Veliká Ves 441 01 IČ: 

00262188 Projekt č. 11 Název projektu: Obnova krovu a střešní krytiny kostela Zvěstování Panny 

Marie v Duchcově Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov Sídlo: Mostecká 22, 

Mariánské Radčice 435 32 IČ: 47767987 Projekt č. 13 Název projektu: Venkovský dům v Brňanech č. 

p. 5 - havarijní oprava střechy včetně krovu Žadatel:

Projekt č. 17 Název projektu: 

Restaurování sochy sv. Šebestiána v Kadani, pozemek p. č. 323, k.ú. Kadaň Žadatel: Město Kadaň 

Sídlo: Mírové náměstí 1, Kadaň 432 01 IČ: 00261912 Projekt č. 19 Název projektu: Terasa se 

schodištěm Jezdecká kasárna Most 1283 Žadatel: BohemiaS s.r.o. Sídlo: Dukelská 1525/12, Most 434 

01 IČ: 25008781 Projekt č. 22 Název projektu: Okna a dveře v přízemí Café Henke Žadatel: 

Projekt č. 24 

Název projektu: Obnova střechy presbyteria a sanktusky kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou 

Žadatel: Římskokatolická farnost Bořislav Sídlo: Na Zámku 95, Bílina 418 01 IČ: 49087541 Projekt č. 

26 Název projektu: Obnova kamenické výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech 

Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Postoloprty Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42 IČ: 

49123921 Projekt č. 29 Název projektu: Oprava fasády budovy Základní školy Antonína Sochora 

Duchcov - 3. etapa Žadatel: Město Duchcov Sídlo: náměstí Republiky 20/5, Duchcov 419 01 IČ: 

00266299 Projekt č. 31 Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce 

Žadatel: Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce Sídlo: Liběšice u Žatce 1, Liběšice 439 63 IČ: 

64018024 Projekt č. 33 Název projektu: Obnova a statické zajištění východní fasády a přilehlé části 

krovu a krytiny Žadatel: 

Projekt č. 35 Název projektu: 

Restaurování kamenné sochy Panny Marie ve Stadicích Žadatel: Obec Řehlovice Sídlo: Řehlovice 1, 

Řehlovice 403 13 IČ: 00266981 Projekt č. 36 Název projektu: Stavební úpravy objektu č. p. 5 Doksany 

Žadatel: Obec Doksany Sídlo: Doksany 108, Doksany 411 82 IČ: 00263524 Projekt č. 39 Název 

projektu: Oprava podstávkového domu č. p. 12 Žadatel: 

Projekt č. 

40 Název projektu: Rekonstrukce a obnova fasády Hotelu U Hada, Žatec Žadatel: JLF GROUP, a.s. 

Sídlo: U Oharky 3093, Žatec 438 01 IČ: 24155624 Projekt č. 45 Název projektu: Rekonstrukce kostela 

sv. Šimona a Judy v Lenešicích Žadatel: Římskokatolická farnost Lenešice Sídlo: Husova 124, 

Postoloprty 439 42 IČ: 49123939 Projekt č. 49 Název projektu: Oprava kůru a jeho přístupového 

schodiště kostela svatého Mikuláše ve Všebořicích Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Ústí nad 

Labem Sídlo: Resslova 852/28, Ústí nad Labem 400 01 IČ: 73632139 Projekt č. 50 Název projektu: 

Obnova střechy kostela sv. Václava ve Šluknově - I. etapa Žadatel: Římskokatolická farnost - 

arciděkanství Šluknov Sídlo: Farní 154, Šluknov 407 77 IČ: 46718141 Projekt č. 51 Název projektu: 

Rekonstrukce střechy, krovu, římsy a komínů na historické budově 113 poplužní dvůr v Lipenci 

Žadatel: Projekt 

č. 54 Název projektu: 2. etapa obnovy krovu, střešní krytiny a roubení – Ptačí domek s barvírnou 

Žadatel: 

Projekt č. 55 Název projektu: Renovace venkovské usedlosti v obci Příbram pod Bukovou horou 

Žadatel: WOMAD, s.r.o. Sídlo: Máchova 439/27, Praha 2 – Vinohrady 120 00 IČ: 49623303 Projekt č. 

59 Název projektu: Oprava střech a vstupních vrat městského domu č. p. 142 v Žatci Žadatel: 

Projekt č. 60 

Název projektu: Obnova fary Zubrnice - Centrum Vincence Zahradníka Žadatel: 

 Projekt č. 63 Název 

projektu: Restaurování hrobu purkmistra J. Wolframa, Teplice Žadatel: Statutární město Teplice Sídlo: 

náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01 IČ: 00266621 Projekt č. 64 Název projektu: Restaurování sochy 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 9 

Panny Marie Immaculaty Žadatel: Statutární město Děčín Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 02 

IČ: 00261238 Projekt č. 67 Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Žadatel: 

Statutární město Teplice Sídlo: náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01 IČ: 00266621 Projekt č. 72 Název 

projektu: Oprava bočního schodiště zámku Červený Hrádek Žadatel: Město Jirkov Sídlo: náměstí Dr. 

E. Beneše 1, Jirkov 431 11 IČ: 00261904 Projekt č. 74 Název projektu: Sanace krovu a obnova střešní 

krytiny severní části presbytáře kostela sv. Václava v Budyni n. Ohří Žadatel: Římskokatolická farnost 

Budyně nad Ohří Sídlo: Děkanská 8, Budyně n. Ohří 411 18 IČ: 46770194 Projekt č. 75 Název 

projektu: Oprava střechy městský dům Oblouková 171 Žadatel: 

Projekt č. 78 Název projektu: Oprava ohradních zdí 

hřbitova v Hrobčicích - I. etapa Žadatel: Obec Hrobčice Sídlo: Hrobčice 41, Hrobčice 417 57 IČ: 

00266345 Projekt č. 80 Název projektu: Záchrana objektu v areálu č. p. 1 v obci Rvenice - oprava 

krovu, střechy a statické zajištění. Žadatel: FARM RVENICE s.r.o. Sídlo: Kamenická 812/33, Praha 

170 00 IČ: 26195828 Projekt č. 81 Název projektu: Oprava havarijního stavu venkovních omítek 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích - 2 etapa Žadatel: Římskokatolická farnost Arnoltice 

Sídlo: Arnoltice 1, Arnoltice 407 14 IČ: 63782600 Projekt č. 83 Název projektu: Obnova střechy lodi 

kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích - I. etapa Žadatel: Římskokatolická farnost Mikulášovice Sídlo: 

Lobendavská 112, Dolní Poustevna 407 82 IČ: 63782839 Projekt č. 85 Název projektu: Obnova 

hřbitovní kaple sv. Kříže v Markvarticích u Děčína Žadatel: Římskokatolická farnost Markvartice u 

Děčína Sídlo: Markvartice 194, Markvartice 407 42 IČ: 64707253 Projekt č. 87 Název projektu: 

RESTAUROVÁNÍ BAROKNÍCH OMÍTEK A MALEB DOMU Č. 108 ŽATEC Žadatel: 

Projekt č. 88 Název 

projektu: Oprava krovu a výměna střešní krytiny v Žatci, Dvořákova č. p. 40 Žadatel: 

IČ: 49121367 Projekt č. 90 Název 

projektu: Obnova fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie na pozemku p. č. 2646 v k. ú. Ústí nad 

Labem Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem Sídlo: Bílinská 110/3, Ústí n. 

Labem 400 01 IČ: 44226349 Projekt č. 91 Název projektu: Statické zajištění kostela sv. Havla v Brlohu 

u Loun Žadatel: Omnium, z. s. Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01 IČ: 22762370 Projekt č. 92 

Název projektu: Obnova hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě Žadatel: Omnium, z. s. Sídlo: 

Smetanova 135, Broumov 550 01 IČ: 22762370 Projekt č. 96 Název projektu: Restaurování hlavního 

oltáře sv. Anny v kostele sv. Anny ve Verneřicích Žadatel: Římskokatolická farnost Verneřice Sídlo: 

Českolipská 1, Verneřice 407 25 IČ: 64707512 Projekt č. 97 Název projektu: Obnova venkovského 

stavení v Českých Kopistech Žadatel: Svobodný statek na soutoku, o.p.s. Sídlo: České Kopisty 6, 

Terezín 412 01 IČ: 22795782 Projekt č. 98 Název projektu: Obnova kostela Narození Panny Marie v 

Kryrech Žadatel: Římskokatolická farnost Kryry Sídlo: Na Kopci 108, Podbořany 441 01 IČ: 

49124081 Projekt č. 99 Název projektu: Zabezpečovací práce na objektech zemědělského dvora v 

Postoloprtech Žadatel: VPDK GROUP s.r.o. Sídlo: Žitná 610/23, Praha 110 00 IČ: 07585152 Projekt č. 

100 Název projektu: Odstranění havárie nosných konstrukcí, oprava krytiny venkovské usedlosti ve 

Vilémově č. p. 71 Žadatel: 

 Projekt č. 

102 Název projektu: Záchrana kulturní památky "Vladimírov“ Žadatel: 

rojekt č. 103 Název projektu: Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II 

(hvozd) Žadatel: Město Šluknov Sídlo: náměstí Míru 1, Šluknov 407 77 IČ: 00261688 Projekt č. 106 

Název projektu: II. etapa opravy fasády domu č. p. 45, Terezín Žadatel: Město Terezín Sídlo: náměstí 

ČSA 179, Terezín 411 55 IČ: 00264474 Projekt č. 107 Název projektu: Obnova hlavního schodiště z 

přízemí do druhého patra v centrální části zámku Skalka ve Vlastislavi Žadatel: Obec Vlastislav Sídlo: 

Vlastislav 8, Vlastislav 411 14 IČ: 00481661 Projekt č. 108 Název projektu: Odstranění následků 

havárie střechy Žižkových kasáren Žadatel: Město Terezín Sídlo: náměstí ČSA 179, Terezín 411 55 IČ: 
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00264474 Projekt č. 111 Název projektu: Kulturní dům Stropník č. p. 31 - oprava střechy Žadatel: 

Město Osek Sídlo: Zahradní 246, Osek 417 05 IČ: 00266558 Projekt č. 112 Název projektu: III. etapa 

obnovy oken farní budovy v Klášterci nad Ohří Žadatel: Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří 

Sídlo: Kostelní 97, Klášterec nad Ohří 431 51 IČ: 61345474 Projekt č. 113 Název projektu: Obnova 

kaple Panny Marie Stradov u Chabařovic - střecha, krovy Žadatel: Město Chlumec Sídlo: Muchova 

267, Chlumec 403 39 IČ: 00391387 Projekt č. 114 Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Petra a 

Pavla ve Volyni - II. etapa (severní a východní část) Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství 

Chomutov Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01 IČ: 47792477 Projekt č. 115 Název projektu: 

Restaurování interiérových omítek a nástěnných maleb kostela sv. Petra a Pavla - III. etapa Žadatel: 

Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01 IČ: 

47792477 Projekt č. 117 Název projektu: Kiosek Žadatel:

Projekt č. 118 Název projektu: Oprava: Celková 

rekonstrukce - výměna výplní otvorů domu č. p. 57 a č. p. 231 Žadatel: 

Projekt č. 119 Název projektu: Repase oken a dveří kaple sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci 

Žadatel: Obec Podbořanský Rohozec Sídlo: Podbořanský Rohozec 6, Podbořanský Rohozec 441 01 IČ: 

00556408 Projekt č. 120 Název projektu: Oprava krovu a statické zajištění venkovské usedlosti 

Židovice u Hnojnic - III. etapa Žadatel: 

dožilých částí krovu včetně statického zajištění - I. etapa Žadatel: Město Litoměřice Sídlo: Mírové 

náměstí 15/7, Litoměřice 412 01 IČ: 00263958 Projekt č. 129 Název projektu: Obnova kaple Panny 

Marie v Rochově u Tetčiněvsi Žadatel: Město Úštěk Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45 IČ: 

sloupem) v obci Lhota u Úštěku Žadatel: Město Úštěk Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45 IČ: 

00264571 Projekt č. 134 Název projektu: Rekonstrukce komína, fasády a repase dveří a oken Žadatel: 

Tomáš Husák Sídlo: České Kopisty 40, Terezín 412 01 IČ: 63773023 Projekt č. 135 Název projektu: 

Rekonstrukce památkové fary v Českém Jiřetíně (krušnohorská lidová architektura) - špaletová okna a 

s r.o. Sídlo: Malešická 2749/18, Praha 130 00 IČ: 49618717 Projekt č. 138 Název projektu: Dokončení 

pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s 

žadateli o dotaci, kteří nesplnili podmínky Programu pro rok 2020: Projekt č. 84 Název projektu: 

Obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě - I. etapa Žadatel: Římskokatolická 

farnost Lobendava Sídlo: Lobendavská 112, Dolní Poustevna 407 82 IČ: 63782847 Projekt č. 122 

Název projektu: Stavební úpravy objektu č. p. 195, ul. Husitská, Krupka Žadatel: Společenstvo zvonu, 

z. s. Sídlo: Husitská 195/16, Krupka 417 41 IČ: 01634941 Projekt č. 126 Název projektu: Rekonstrukce 

věží kostela sv. Václava Strupčice Žadatel: Obec Strupčice Sídlo: Strupčice 51, Strupčice 431 14 IČ: 

00262145 Projekt – bez čísla Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Žadatel: 

Město Mikulášovice Sídlo: Mikulášovice 1007, Mikulášovice 407 79 IČ: 00261581 Projekt – bez čísla 
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C) ukládá  

zajistit veškeré potřebné úkony dle části B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 11.12.2020: V průběhu roku 2020 byla zabezpečena agenda v rámci Programu na 

záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 dle stanovených podmínek.  

 

Usnesení ZÚK č. 018/31Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – V. volební období) 

Datové centrum II.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

manažerské shrnutí komplexní analýzy společnosti Equica, a.s. k problematice nákupu a provozování 

datového centra a vzniku příspěvkové organizace Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) si vyhrazuje  

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

o nabytí movitých věcí uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) a 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

o nabytí (nákupu) věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Taxema s.r.o., 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 o velikosti 129/341 na 

společných částech budovy Bukov č.p. 750, způsob využití: objekt občanské vybavenosti, stojící na 

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

129/341, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2, LV 1713 - (nemovité věci jsou 

zatíženy zástavním právem a zákazem zcizení pro oprávněného Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) vše, jak výše 

uvedeno, zapsáno v katastru v obci Ústí nad Labem, k.ú.Bukov, zapsaných na LV č. 4417 a LV č. 1713 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro TAXEMA s.r.o. se 

vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi, - věcí uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení 

(kompletní vybavení datového centra včetně technologie) situovaných v nemovitostech uvedených 

výše se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi, tak jak je popsáno ve znaleckém 

posudku č. 3575-007/2020OC znalce Radka Trončinského ze dne 1.2.2020, vše za celkovou kupní 

cenu 36,5 mil. Kč, za podmínky, že aktuální jistina s příslušenstvím ke dni uzavření kupní smlouvy 

vyplývající z uvěrových smluv, na jejíchž základě jsou nemovité věci zatíženy zástavním právem ve 

prospěch banky nepřesáhne celkovou kupní cenu 36.5 mil. Kč a dále s tím, že část kupní ceny ve výši 

aktuální jistiny s příslušenstvím vyplývajících z úvěrových smluv č. 507/15/LCD a 508/15/LCD a 

příslušných dodatků bude kupujícímu uhrazena tím, že bude zaslána na účet České spořitelny a.s. 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 k úhradě jistiny s příslušenstvím a zbývající část 

kupní ceny bude společnosti TAXEMA s.r.o. uhrazena po převodu vlastnictví k výše uvedeným věcem  

 

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

předpisů, a v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci kraje s názvem „Datové centrum Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace“ s účinností od 1. 11. 2020 a k tomu schválit její zřizovací listinu č. 

KUUK/088755/2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení jejíž nedílnou součástí je příloha obsahující 

vymezení majetku zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření. Tato část usnesení nabývá 

účinnosti dnem právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu, kterým bude proveden vklad 

vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch Ústeckého kraje za podmínky, že na Ústecký kraj 

přešlo i vlastnictví k věcem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.  

 

E) ukládá  

hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky dle usnesení A) až D)  

Termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 17.12.2020: Kroky dle usnesení A) až D) realizovány.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/31Z/2020/B)2)c)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební 

období) 

Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti - snížení příspěvků na provoz a odvod z 

fondů investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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  

 

2) Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,  

c) zajistit zaslání finančních prostředků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 

organizace, na účet zřizovatele ve výši 9 000 tis. Kč,  

Termín: 15. 12. 2020   

Vyjádření k 15.12.2020: Finanční prostředky zaslány na účet zřizovatele.  

 

Usnesení ZÚK č. 023/31Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – V. volební období) 
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Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 - 2025 na pokrytí potřeb 

financování propadu příjmů (COVID) a Lužické nemocnice  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

v souladu s § 36 písm. i.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o záměru 

uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 -2025 ve výši 1 500 000 000,-- Kč s 

termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a maximální splatností do 31. 12. 2033 za účelem 

pokrytí potřeb financování propadu příjmů v souvislosti s krizovými opatřeními pandemie koronaviru a 

další financování zprovoznění Lužické nemocnice,  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje zajistit 

všechny kroky k uzavření smluvního vztahu s bankou dle bodu A) tohoto usnesení  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 20.11.2020: Předloženo do jednání RÚK 25. 11. 2020.  

 

Usnesení ZÚK č. 132/31Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období) 

Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů, a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkové organizace Ústeckého kraje název: Domov bez 

hranic Rumburk, příspěvková organizace sídlo: U stadionu 1425/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk IČO: 

47274549 s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje název: Domov Brtníky, příspěvková organizace 

sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany IČO: 47274484 a to dnem 1. 1. 2021 Majetek, práva a 

závazky zanikající příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 

přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domov Brtníky, příspěvková organizace  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členovi Rady Ústeckého kraje, ve spolupráci s Mgr. Ilonou Trojanovou, 

ředitelkou Domova Brtníky, příspěvkové organizace, a ve spolupráci s JUDr. Ludmilou Šlechtovou, 

ředitelkou Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace, zajistit veškeré potřebné úkony 

spojené se sloučením příspěvkových organizací dle bodu A) tohoto usnesení  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 30.12.2020: Byly zajištěny veškeré potřebné úkony spojené se sloučením příspěvkových 

organizací.  

 

Usnesení ZÚK č. 021/2Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – VI. volební období) 

Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 35 tohoto materiálu,  

 

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

souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:  

a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 80 534,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 

Ústecký Arcus, z.s., na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5571181) v rámci dotačního 

programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020, z důvodu zapojení do projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková 

organizace o převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 2020“ ve výši 442 059,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež (ID 1991853) a ve výši 278 641,-Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi (ID 2868960) ze sociální služby terénní programy (ID 8897392), v rámci kompetence § 101a 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

c) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková 

organizace o převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje 

na sociální služby 2020 – malý dotační program“ ve výši 11 245,- Kč na sociální službu nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) ze sociální služby terénní programy (ID 8897392),  

d) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Fokus Labe, z.ú. o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 842 639,- Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID 3935206) ze sociální služby 

sociální rehabilitace (ID 3376667), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů,  

e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Camphill na soutoku, z.s. o převodu části 

poskytnuté dotace ve výši 400 000,- Kč na sociální službu centra denních služeb (ID 8141075) ze 

sociální služby chráněné bydlení (ID 6570110), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

f) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městská správa sociálních služeb Vejprty, 

příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 583 300,- Kč na sociální službu 

domovy pro seniory (ID 6278016) ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 

3373312) ve výši 291 650,- Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 3715196) ve výši 291 650,- 

Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů,  

g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad 

Ohří, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 38 000,- Kč na sociální službu 

pečovatelská služba (ID 3369883) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8647982), v rámci 

kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

h) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Most o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 107 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5361940) ze sociální 

služby terénní programy (ID 9253322) ve výši 79 000,-Kč a ze sociální služby sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi (ID 2450357) ve výši 28 000,-Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve výši 

55 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 2570590) ze sociální služby 

terénní programy (ID 9253322), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů,  

i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Ústí nad Labem o převodu části 

poskytnuté dotace ve výši 96 500,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(ID 3255982) ze sociální služby terénní programy (ID 9832613), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

j) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb OPORA o převodu části poskytnuté dotace ve 

výši 150 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 4302274) ze sociální služby odlehčovací 
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služby (ID 3964750), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů,  

k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková 

organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu domovy pro 

seniory (ID 1049767) ze sociální služby denní stacionáře (ID 4810034), v rámci kompetence § 101a 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

l) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Roudnice nad Labem o převodu části 

poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 1761469) a ve výši 

100 000,-Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6392422) ze sociální 

služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 4335678), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

m) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb K srdci klíč, o. p. s. o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 130 000,- Kč na sociální službu domy na půl cesty (ID 9763724) ze sociální služby 

noclehárny (ID 6455949), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů,  

n) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p.o. o převodu části 

poskytnuté dotace ve výši 230 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 

6363165) ze sociální služby terénní programy (ID 1928007), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

o) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu části poskytnuté dotace ve 

výši 100 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 8870904) ze sociální služby sociálně 

terapeutické dílny (ID 2503341), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální 

službu odborné sociální poradenství (ID 6772756) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 6087352), o 

převodu části poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč na sociální službu noclehárny (ID 2925439) ze 

sociální služby nízkoprahová denní centra (ID 5625611), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 

000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 2127231) ze sociální služby chráněné 

bydlení (ID 7055199), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,- Kč na sociální službu 

odborné sociální poradenství (ID 9057704) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 7055199), v rámci 

kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

p) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Člověk v tísni, o.p.s. o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 130 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 6435327) ze sociální služby 

terénní programy (ID 7624072) ve výši 100 000,- Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 

4941547) ve výši 30 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve výši 90 000,-Kč na sociální službu 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6651167) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež (ID 3230075) ve výši 65 000,-Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 4941547) ve výši 

25 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve výši 22 500,-Kč na sociální službu nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež (ID 9100570) ze sociální služby terénní programy (ID 4941547), o převodu 

části poskytnuté dotace ve výši 90 000,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

(ID 6102115) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 3230075) ve výši 65 000,-

Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 4941547) ve výši 25 000,-Kč, v rámci kompetence § 101a 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

q) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kamarád – LORM o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 

3210011) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8570486), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

r) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb WHITE LIGHT I., z.s. o převodu části 

poskytnuté dotace mezi službami v rámci dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální 

služby protidrogové politiky 2020“, a to dotace ve výši 40 000 Kč ze sociální služby Terénní program 
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Teplicko (ID 9535462) na sociální službu Terapeutické komunity (ID 7968327), o převodu části 

poskytnuté dotace ve výši 120 000 Kč ze sociální služby Kontaktní centrum v Teplicích (ID 6427324) 

na sociální službu Terapeutické komunity (ID 7968327), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 40 

000 Kč ze sociální služby Kontaktní centrum v Rumburku (ID 9185704) na sociální službu Terénní 

program Šluknovsko (ID 9684988),  

 

C) ukládá  

hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám dle příloh č. 

4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 a 35 tohoto materiálu,  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 22.12.2020: Všechny smlouvy byly podepsány panem náměstkem PaedDr. Kulhánkem a 

dne 22. 12. 2020 budou podepsány i poskytovateli sociálních služeb. 2 smlouvy budou zaslány poštou.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/2Z/2020  (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – VI. volební období) 

Dofinancování sociálních služeb a převod dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 5 předloženého materiálu, a to zejména 

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

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů: a) o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovateli 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. 3, předloženého materiálu, b) o vyhovění žádosti poskytovatele 

sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převodu části poskytnuté dotace ve výši 800 000,- Kč na sociální 

službu denní stacionáře (ID 1268119) ze sociální služby sociálně terapeutické dílny (ID 1275249) ve 

výši 150 000,-Kč, ze sociální služby odlehčovací služby (ID 1294772) ve výši 200 000,-Kč, ze sociální 

služby sociální rehabilitace (ID 1816143) ve výši 300 000,-Kč a ze sociální služby sociálně 

terapeutické dílny (ID 9750157) ve výši 150 000,-Kč; o převodu části poskytnuté dotace ve výši 500 

000,- Kč na sociální službu denní stacionáře (ID 4012625) ze sociální služby sociální rehabilitace (ID 

4415138), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

C) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony 

k uzavření dodatků ke smlouvám.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 22.12.2020: Všechny smlouvy byly podepsány panem náměstkem PaedDr. Kulhánkem a 

dne 22. 12. 2020 budou podepsány i poskytovateli sociálních služeb.  

 

Usnesení ZÚK č. 023/2Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – VI. volební období) 

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 - snížení povinného podílu spolufinancování  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  
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informace obsažené v přílohách č. 2 až 10 předloženého materiálu a Přehledu žádostí o snížení 

povinného podílu spolufinancování 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 § 37) 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: a) o snížení povinného podílu spolufinancování poskytovatelům 

sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení, b) o nevyhovění žádosti o snížení 

povinného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů poskytovatele sociálních služeb Domov 

"Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace, IČO 00830381, se sídlem č.p. 1, 439 69 Tuchořice, 

uvedené příloze č. 10 předloženého materiálu,  

 

D) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony 

k uzavření dodatků ke smlouvám s poskytovateli uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle přílohy 

2 předloženého materiálu.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 22.12.2020: Všechny smlouvy byly podepsány panem náměstkem PaedDr. Kulhánkem a 

dne 22. 12. 2020 budou podepsány i poskytovateli sociálních služeb.  

 

Usnesení ZÚK č. 026/2Z/2020  (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – VI. volební období) 

Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2021, Základní a Rozvojová síť, aktualizace Metodiky 

zajištění sítě  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí 

předložené informace včetně příloh č. 1, 2, 4 tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu  

 

B) schvaluje  

a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 s účinností od 1. 1. 2021 dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení;  

 

b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021 dle přílohy č. 

2 tohoto usnesení.  

 

c) aktualizovanou Metodiku zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení.  

 

C) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit zveřejnění:  

a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 s účinností od 1. 

1. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;  

b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021 dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení.  
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c) schválené Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 

Termín: 31. 12. 2020  
Vyjádření k 22.12.2020: Dne 22.12.2020 na webu Ústeckého kraje byly zveřejněny tyto dokumenty: 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 + Základní a Rozvojová síť sociální 

služeb od 1. 1. 2021. Dne 21.12.2020 na webu Ústeckého kraje byl zveřejněn dokument: Metodika 

zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje od 1. 1. 2021.  

 

Usnesení ZÚK č. 027/2Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – VI. volební období) 

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

vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení. 

2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 

sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 

působností u organizací – Bateau z.s., IČ: 01507311, u služby odborné sociální poradenství (ID: 

6765091); Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ: 00499811, u služby raná péče (ID: 5002625); 

Tyfloservis, o.p.s., IČ: 26200481, u služby sociální rehabilitace (ID: 8215787).  

 

B) ukládá  

hejtmanovi Ústeckého kraje zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s podpořenými organizacemi.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 21.12.2020: Podpisy smluv od p. náměstka Kulhánka zajištěny dne 21. 12. 2020, 22. 12. 

2020 budou podepisovat poskytovatelé, ti co nemohou přijet, budou obesláni poštou, jeden 

poskytovatel podepsal elektronicky.  

 

Usnesení ZÚK č. 028/2Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – VI. volební období) 

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

vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení 

2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 

sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 

působností u organizace WHITE LIGHT I., z.ú., IČ: 64676803, Pražská 166/47, Ústí nad Labem u 

služeb terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby následné péče (ID: 5291489)  

 

B) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k 

uzavření smluv s podpořenými organizacemi  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 21.12.2020: Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu „Podpora 

Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ budou uzavřené s podpořenými 

poskytovateli sociálních služeb v termínu 21. a 22. 12. 2020.  
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Usnesení ZÚK č. 030/2Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – VI. volební období) 

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství a kultury a 

památkové péče  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje: 1. č.j. 108/2001, ze dne 

5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední škola technická, 

gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 

Chomutov, IČO: 18383696 dodatkem č. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. č.j. 

245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní 

muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, sídlo: Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČO: 

00360571 dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatky ke zřizovacím listinám dle bodu 

A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 28.12.2020: Dodatky ke zřizovacím listinám byly odborem KP předány k podpisu pana 

hejtmana.  

 

Usnesení ZÚK č. 036/2Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – VI. volební období)  

Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 – 2025  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

v souladu s § 36 písm. i.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření 

Smlouvy o úvěru č. 231/20/LCD s Českou spořitelnou a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 

PSČ 140 00, IČO: 45244782 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení na základě nabídky předložené v rámci 

poptávkového řízení ve výši 1 500 000 000,-- Kč s termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a 

maximální splatností do 31. 12. 2033  

 

B) ukládá  

Ing. Janu Růžičkovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky k uzavření smluvního 

vztahu s bankou dle bodu A) tohoto usnesení  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 28.12.2020: Smlouva mezi ÚK a bankou byla podepsána 22. 12. 2020.  

 

 


