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Rozpočtová opatření č. 4/2021/ZÚK ze dne 26.4.2021 
 

1) zvýšení o částku 500 000 tis. Kč 
příjmy 
daňové příjmy – zvýšení o částku 500 000 tis. Kč – sdílené daňové příjmy Ústeckého 

kraje podle zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
běžné výdaje 
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 4 150 tis. Kč: 

 Terezín – město změny, sdružení právnických osob – členský příspěvek, 2 000 
tis. Kč  

 mediální služby, 2 000 tis. Kč  
 propagace národnostních menšin na území Ústeckého kraje, 150 tis. Kč 

odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 6 400 tis. Kč: 
 vybavení kanceláří a drobný majetek, 4 800 tis. Kč  
 odměny uvolněným zastupitelům, 1 600 tis. Kč 

odbor ekonomický – zvýšení o částku 54 436 tis. Kč – centrální rezerva 
odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 3 500 tis. Kč: 

 výpočetní technika, 3 074 tis. Kč  
 spotřební materiál, 200 tis. Kč 
 poštovné, 126 tis. Kč 
 opravy a udržování, 100 tis. Kč 

odbor regionálního rozvoje - zvýšení o částku 7 050 tis. Kč: 
 cestovní ruch - služby, 3 550 tis. Kč  
 regionální rozvoj - služby, 2 000 tis. Kč 
 regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby, 1 500 tis. Kč 

odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 7 457 tis. Kč: 
 příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace – zvýšení o 5 500 tis. Kč: 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, 2 500 tis. Kč  

 Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, 1 700 tis. Kč  

 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, 800 tis. Kč  

 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, 500 tis. Kč  
 příspěvek na velkou údržbu (UZ00054) pro příspěvkové organizace – zvýšení 

o 1 220 tis. Kč: 

 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková 
organizace, 740 tis. Kč na odstranění následků zatékání v objektech č. p. 
24 a 25, 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, 480 tis. Kč na opravu kotle (ul. Velká Hradební 49, Ústí n. L.) 
a na opravu střešní krytiny a výměnu okapních svodů (ul. Na Schodech 
1535/4, Ústí n. L.), 

 účelový neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace - zvýšení 737 tis. 
Kč: 

 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, 550 tis. Kč na 
výměnu počítačové sítě (UZ 00209), 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, 187 tis. Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven (UZ 
00311), 
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odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 30 400 tis. Kč: 
 dofinancování příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace sociálních věcí, 

částka 21 381 tis. Kč, 
 dofinancování poskytovatelů sociálních služeb – rezerva, 8 319 tis. Kč, 
 dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček – 

rezerva, 700 tis. Kč, 
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 48 000 tis. Kč - příspěvek na provoz pro:  

 Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 
43 500 tis. Kč, 

 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 4 500 tis. Kč, 
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 314 000 tis. Kč: 
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace: 

 příspěvek na velkou údržbu, 130 000 tis. Kč 

 neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu, 15 000 
tis. Kč 

 dopravní územní obslužnost drážní, 90 000 tis. Kč 
 dopravní územní obslužnost autobusová, 79 000 tis. Kč 

odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 700 tis. Kč – projekt 
Budoucnost životního prostředí v Ústeckém 
kraji 

 
kapitálové výdaje 
odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 1 500 tis. Kč – rozvoj 

informačních systémů, 
odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 2 407 tis. Kč - účelový investiční 

příspěvek pro Regionální muzeum v 
Teplicích, příspěvkovou organizaci na 
modernizaci a rozšíření elektronické požární 
signalizace v objektu zámku v Teplicích,  

odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 5 000 tis. Kč - účelové investiční příspěvky na 
vybudování požární signalizace pro 
příspěvkové organizace: 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková 
organizace, 2 645 tis. Kč  

 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková 
organizace, 1 656 tis. Kč, 

 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, 400 tis. Kč, 
 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, 200 tis. 

Kč, 
 Domov “Bez zámků” Tuchořice, příspěvková organizace, 99 tis. Kč 

odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 14 000 tis. Kč: - účelový investiční příspěvek pro 
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého 
kraje, příspěvkovou organizaci na nákup 
sanitních vozidel, 

 
2) zvýšení o částku 10 000 tis. Kč za podmínky zvýšení přídělu do fondu zastupitelstvem 

kraje 
příjmy: 
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 032 – zvýšení o 10 000 tis. Kč - dotace z 

všeobecné pokladní správy na Krizové 
situace 2021 

běžné výdaje: 
odbor kancelář hejtmana, Fond pro mimořádné události ÚK – UZ 98 032 – zvýšení o 

částku 10 000 tis. Kč – rezerva na krizová 
opatření 


