
Příloha č. 1

Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020
v tis. Kč

Disponibilní prostředky celkem 421 638

Odbor ekonomický 44 020

Centrální rezerva 44 020

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 116 413

Konzultační, poradenské a právní služby - Fond spravedlivé transformace 12 000

Fond Ústeckého kraje 13 613

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK - individuální dotace 3 000

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - Klub českých turistů 200

Podpora činnosti destinačních managementů - individuální dotace 2 000

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK - individuální dotace 2 500

Atletika pro děti - individuální dotace 600

Zajištění regionálních funkcí knihoven - individuální dotace 1 313

Individuální dotace - běžné výdaje 2 000

Individuální dotace - kapitálové výdaje 2 000

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 90 800

Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 10 000

Program na podporu kempů, stellplatzů a ubytování v soukromí 13 000

Program obnovy venkova Ústeckého kraje + motivační soutěž obcí 10 500

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 10 000

Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2 000

Podpora komunitního života v obcích na venkově 2 000

Program Sport 8 000

Program Volný čas 2 000

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky 600

Program na záchranu a obnovu kulturních památek 5 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v 

Ústeckém kraji 2 000

Program podpory regionální kulturní činnosti 1 300

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 1 000

Podpora regionálního zdravotnictví 7 000

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK 1 450

Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 950

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK 8 000

Podpora začínajících podnikatelů 3 000

Podpora začínajících podnikatelů 3 000

Fond investic a oprav Ústeckého kraje 261 205

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.: 40 000

 - dostavba areálu školy - vnitřní vybavení (Fr. Šrámka 1350, Teplice) 30 000

 - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektrodílen a 

přilehlých prostor (středisko Krupka) 10 000

předprojektová a projektová příprava staveb 20 000

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, p. o.: 34 400

 - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 4.etapa - zateplení objektů SO04, 

SO05, SO06 16 900

 - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 2.etapa - zateplení objektů SO01, 

SO02,SO03 10 900

 - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 3.etapa - zateplení objektů SO07, 

SO08 6 600

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář 15 000

Základní umělecká škola, Teplice, p. o. - oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4) 15 000

Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 15 000

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. 

Masaryka 580) 13 000

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J.E.Purkyně 272) 10 000
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Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 9 000

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních 

instalací (Keplerova 7) 8 000

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - 

výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S (Čelakovského 5) 8 000

Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 

9, Bílina) 7 000

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku 

zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa – kotelna 7 000

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. - výměna 

oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy (Pařížská 1670/15) 7 000

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - oprava fasády (Komenského 

562) 7 000

Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 6 300

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice-rekonstrukce koupelnových jader v 

bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 6 150

Domov Brtníky, p. o. - zdroj pitné vody Brtníky 5 500

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba garáží výjezdové základny v Mostě 5 082

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - 

rekonstrukce skleníku z boletického panelu 5 000

III/25613-Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov 5 000

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny (5. května) 4 100

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - pobočka Rumburk - bezbariérový přístup a WC 3 600

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor a rekonstrukce 

poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění objektu - Pivovarská č.p.34 3 573

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - přesun 

slaboproudého vedení z fasády do vnitřních prostor objektu (Dlažkovice 1) 1 500

kapitálové výdaje jsou označeny zeleně

zpracoval: ekonomický odbor

V Ústí nad Labem dne 29. 3. 2021
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