
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: 16.3

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Stanovení účelových příspěvků pro rok 2021 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace o schválení změn

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 2. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 032/9R/2021

Přílohy: 

16.3-1 Název: bod 16.3 priloha 1.pdf Aktualizace akcí UIP 2019 U

16.3-2 Název: bod 16.3 priloha 2.pdf Aktualizace akcí UIP 2020 U

16.3-3 Název: bod 16.3 priloha 3.pdf Aktualizace akcí VÚ 2019 U

16.3-4 Název: bod 16.3 priloha 4.pdf Aktualizace akcí VÚ 2020 U

16.3-5 Název: bod 16.3 priloha 5.pdf Rozpis fondů k 31. 12. 2020 U

16.3-6 Název: bod 16.3 priloha 6.pdf Účelový investiční příspěvek 2021 – 
přehled akcí U

16.3-7 Název: bod 16.3 priloha 7.pdf Příspěvek na velkou údržbu 2021 – 
přehled akcí U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje



dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ((krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení 
příspěvků zřizovatele pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci:

1. účelový investiční příspěvek pro rok 2021 ve výši 92 368 tis. Kč podle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2022;

2. příspěvek na velkou údržbu pro rok 2021 ve výši 89 507 tis. Kč podle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2022.



Důvodová zpráva:
Ad bod 1.
Účelový investiční příspěvek pro rok 2019 byl schválen usnesením RÚK č. 028/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020, 
č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 v celkové výši 136 783 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021. Na 
základě aktualizace akcí a současně vyúčtování již hotových akcí k 1. 1. 2021 byl příspěvek profinancován ve 
výši 34 166 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a 
skutečnými výdaji činí 102 617 tis. Kč, současně však došlo k nutnému posílení účelového investičního 
příspěvku pro rok 2020 na dokončení již zahájených akcí rekonstrukce objektu dílen a sociálního zázemí 
střediska Děčín a rekonstrukci dílen střediska Louny v celkové výši 10 249 tis. Kč. Celkový rozdíl mezi 
poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 92 368 tis. Kč.

Účelový investiční příspěvek pro rok 2020 byl schválen usnesením RÚK č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 
2019, č. 028/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020, č. 051/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020, č. 052/106R/2020 ze dne 19. 
8. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 a usnesením ZÚK č. 034/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 a č. 
022/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v celkové výši 40 891 tis. Kč. Na základě vyúčtování již hotových akcí k 1. 1. 
2021 uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu byl příspěvek posílen o finanční prostředky nutné k 
dofinancování již zahájených a nedokončených akcí ve výši 10 249 tis. Kč a byl profinancován v celkové výši 
51 140 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedeným žádá příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace (dále „SÚS ÚK, p. o.) o stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve 
výši 92 368 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2022 na dofinancování již zahájených a nedokončených 
akcí z vyúčtování účelového investičního příspěvku z roku 2019 uvedených v příloze č. 6 předloženého 
materiálu.

Ad bod 2.
Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2019 byl schválen usnesením RÚK č. 027/93R/2020 ze dne 
1. 4. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 v celkové výši 73 450 tis. Kč na dokončení již zahájených 
akcí stavebních oprav, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021. Na základě aktualizace akcí a současně 
vyúčtování již hotových akcí k 1. 1. 2021 byl příspěvek profinancován ve výši 8 650 tis. Kč dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 64 800 tis. Kč.

Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2020 byl schválen usnesením RÚK č. 019/82R/2019 ze dne 
20. 11. 2019, č. 027/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020 č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 a usnesením ZÚK č. 
033/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020, č. 030/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 a č. 022/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v 
celkové výši 202 855 tis. Kč na stavební, živičné a ostatní opravy, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021. Na 
základě aktualizace akcí a současně vyúčtování již hotových akcí k 1. 1. 2021 byl příspěvek profinancován ve 
výši 178 148 tis. Kč dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a 
skutečnými výdaji činí 24 707 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedeným žádá SÚS ÚK, p.o. o stanovení příspěvku na velkou údržbu pro rok 2021 ve 
výši 89 507 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2022 na dofinancování již zahájených a nedokončených 
akcí z vyúčtování příspěvku na velkou údržbu z roku 2019 a z vyúčtování příspěvku na velkou údržbu z roku 
2020 uvedených v příloze č. 7 předloženého materiálu.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Odbor DS považuje zdůvodnění změn za opodstatněné a doporučuje žádosti o schválení změn vyhovět.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický akceptuje navržené usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a SH JUDr. Marek Hrabáč



Schvalovací cesta:

1 JUDr. Marek Hrabáč   JUDr. Marek Hrabáč 
13.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Jindřich Franěk 13. 4. 2021


