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Důvodová zpráva: 

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020 bylo schodkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 
ve výši 936 103 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 22 727 737 tis. Kč a celkových 
výdajích ve výši 23 633 840 tis. Kč. 
 v tis. Kč 

druhové třídění 
skutečnost 

k 31. 12. 2020 
 

Celkové příjmy 22 727 737 

daňové příjmy 6 039 479 

nedaňové příjmy 740 355 

kapitálové příjmy 31 335 

přijaté transfery 15 916 568 
 

Celkové výdaje 23 633 840 

běžné výdaje 21 022 494 

kapitálové výdaje 2 641 346 
 

Saldo příjmů a výdajů za rok 2020 -936 103 
 

Celkové financování 2 761 481 

prostředky minulých let 2 040 688 

úvěrový rámec 2016 - 2023 672 012 

čerpání úvěru 2017 - 2022 464 518 

splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 -498 542 

splátka jistina úvěru 2011 - 2014 -137 144 

splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 000 

termínované vklady 299 524 

nerealizované kurzové rozdíly 425 

 

 
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb podle přílohy č. 3 jsou  
ve výši 421 638 tis. Kč.  
 
Tento přebytek vznikl zejména přeplněním daňových příjmů o 234 310 tis. Kč, nepoužitím 
centrální rezervy ve výši 163 008 tis. Kč a vratkou prostředků z předfinancování akcí  
ve Strategické průmyslové zóně Triangle 22 243 tis. Kč. 
 
Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit na individuální dotace a 
dotační programy celkem 104 413 tis. Kč. V rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je 
navrženo navýšení o 261 205 tis. Kč, z toho 113 582 tis. Kč jsou akce převedené z úvěru 2021 
– 2025 a 147 623 tis. Kč představují nově zařazené akce. Zvýšení centrální rezervy se 
předpokládá o 44 020 tis. Kč. 
 
Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 421 638 tis. Kč rozděleny 
do běžných výdajů (153 533 tis. Kč) a kapitálových výdajů (268 105 tis. Kč). 
 
Použití finančních prostředků ve výši 421 638 tis. Kč je navrženo dle přílohy č. 1 takto: 
Pozn.: kapitálové výdaje jsou označeny zeleně. 
 

odbor ekonomický – 44 020 tis. Kč 

44 020 tis. Kč – centrální rezerva 
Finanční prostředky budou použity na případné havárie, mimořádné události a 
nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2021. Navýšení centrální rezervy  
je navrhováno vzhledem k možným úhradám přijatých platebních výměrů včetně 
penále za některé projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad 
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v řádu stovek milionů Kč – je řešeno soudně. Dalším důvodem je neurčitá informace 
ohledně vyplácení daňových bonusů na základě zákona o kompenzačním bonusu pro 
rok 2021, na kterém se podílejí všechny veřejné rozpočty. 
 
 

odbor strategie, přípravy a realizace projektů – 116 413 tis. Kč 

12 000 tis. Kč – konzultační, poradenské a právní služby 

Navýšení prostředků je nárokováno v souvislosti s přípravou nových projektů do Just 
Transition Fondu (Fondu spravedlivé transformace). Příprava projektů a rozpracování 
jejich dokumentace je nezbytnou podmínkou pro jejich podání k financování z prostředků 
Evropské unie. Výběr konkrétních projektů, které budou dále rozpracovávány, bude 
předmětem rozhodnutí vedení a orgánů Ústeckého kraje. 

Fond Ústeckého kraje 

Oblast kancelář hejtmana 

3 000 tis. Kč - finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje 

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce integrovanému záchrannému 
systému - Hasičskému záchrannému sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27, 
odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS 
a zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona. Finanční prostředky byly plánovány ve výši 
2 500 tis. Kč, poté byly v rámci úspor zrušeny. 

200 tis. Kč – Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – Klub 
českých turistů 

Na údržbu pěších tras a cyklotras v Ústeckém kraji (každý rok se obnovuje značení  
na 1/3 všech tras na území Ústeckého kraje) navyšujeme podporu o 200 tis. Kč. A tím  
z nynějších 500 tis. Kč dojde ke zvýšení na historicky potřebnou výši 700 tis. Kč dle 
zkušeností a původního požadavku Klubu českých turistů Ústeckého kraje (dále také 
KČT). Po navýšení tak budou celkové finanční prostředky ve stejné výši jako v letech 
2019 a 2020 a KČT Ústeckého kraje. 

Oblast regionálního rozvoje 

2 000 tis. Kč - Podpora činnosti destinačních managementů 

V rámci Fondu Ústeckého kraje je na činnost destinačních agentur aktuálně vyčleněno 
6 000 tis. Kč. Dne 15. 2.2021 došlo v ZÚK ke schválení poskytnutí finančních prostředků 
v celkové výši 4 000 tis. Kč, každá destinační agentura obdrží 1 000 tis. Kč. Další finanční 
prostředky budou rozděleny dle rozdílných aktivit a připravených projektů a dle 
rozdílných požadavků destinačních agentur. Tyto požadavky budou předloženy  
ke schválení ZÚK. Po tomto navýšení budou celkové finanční prostředky ve stejné výši 
jako v letech 2019 a 2020. 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

2 500 tis. Kč – Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou 
v Ústeckém kraji 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu olympijských kolektivních sportů, které 
zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích ČR a zároveň mají provázanost s mládeží, 
která též hraje nejvyšší soutěže (tzv. Vrcholová střediska mládeže). Předpokládá  
se postupné navyšování finančních prostředků v souladu s Koncepcí podpory sportu a 
pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018-2028. 

600 tis. Kč – Atletika pro děti 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu všeobecného rozvoje pohybových 
dovedností dětí s důrazem na atletické disciplíny. Mají sloužit k přivedení dětí k pohybu 
a přiblížení atletiky široké veřejnosti. Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a 
pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 schválenou 
Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017. 
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Oblast kultury a památkové péče 

1 313 tis. Kč - Zajištění regionálních funkcí knihoven 

Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého 
rozpočtu dle knihovního zákona. Na rok 2021 byl požadavek od knihoven na výkon 
regionálních funkcí knihoven ve výši 10 000 tis. Kč, rozpočtována byla částka  
8 100 tis. Kč. 

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů 

2 000 tis. Kč – individuální dotace – běžné výdaje 
2 000 tis. Kč – individuální dotace – kapitálové výdaje 

Individuální dotace jsou určeny na podporu obecně prospěšných činností v oblastech 
nepokrytých programovými dotacemi. V roce 2020 přijal odbor SPRP celkem 504 žádostí  
o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu Ústeckého kraje na různé druhy činností  
v oblasti kultury, sportu a volného času, stavebních úprav, regionálního rozvoje, 
vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví aj. Schváleno bylo 241 dotací v celkové výši 
44 200 tis. Kč. K 1. 3. 2021 evidujeme 57 žádostí o individuální dotaci v objemu  
8 700 tis. Kč. Příjem žádostí probíhá kontinuálně, proto očekáváme další žádosti 
minimálně ve stejných objemech jako za první 2 měsíce roku. Schválený rozpočet  
pro rok 2021 ve výši 6 020 tis. Kč je z tohoto důvodu nedostatečný. 

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 

Oblast kancelář hejtmana 

10 000 tis. Kč – dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí  

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek 
požární ochrany obcí Ústeckého kraje a na činnost ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. Problémem v akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této 
situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace.  
O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem  
k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť  
s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních 
mimořádných událostí je pro jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí. 

Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. 
Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám 
požární ochrany obcí výrazně pomůže při ochraně životů a majetku občanů kraje. 

Finanční prostředky byly původně plánovány ve výši 16 000 tis. Kč, v rámci úspor byly 
poníženy na 7 000 tis. Kč. 

Oblast regionálního rozvoje 

13 000 tis. Kč – Program na podporu kempů, stellplatzů a ubytování v soukromí 

Jedná se o finanční prostředky na nový Program na podporu budování kempů a 
stellplatzů pro karavany a zkvalitňování služeb stávajících. Pomocí tohoto programu 
vzniknou nové chybějící ubytovací kapacity a také se zvýší komfort a kvalita již 
fungujících. 

10 500 tis. Kč – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 
10 000 tis. Kč – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 

Žádáme o navýšení Programu obnovy Venkova v roce 2021 z aktuálně schválených 
6 000 tis. Kč na celkových 26 500 tis. Kč. V roce 2020 obdržel Ústecký kraj  
od jednotlivých obcí žádosti ve výši přes 50 000 tis. Kč. Bez navýšení by došlo  
k obrovskému převisu neuspokojených žádostí o podporu, k nevypsání některých oblastí 
podpory a tím k nenaplnění priorit Strategie rozvoje kraje do roku 2027 a to by přispělo 
ke snížení životaschopnosti venkovských oblastí v Ústeckém kraji. Program  
je vyhlašován již od roku 2004 a jeho cílem je podpořit aktivity obcí na zlepšení podmínek 
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života na venkově. Součástí Programu obnovy venkova v roce 2021 bude Motivační 
soutěž obcí jako nová oblast podpory ve výši 500 tis. Kč. Vyhlášení dotačního programu 
se předpokládá v dubnu 2021. Program obnovy venkova naplňuje Cíl ÚK 6: Zvýšit 
životaschopnost venkova ve Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. 

2 000 tis. Kč – Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém 
kraji 

Jedná se o finanční prostředky na nový Program na podporu audiovizuální tvorby v rámci 
činnosti Filmové kanceláře Ústeckého kraje (www.fkuk.cz). Cílem tohoto programu  
je podpora realizace audiovizuálních děl (AVD) v Ústeckém kraji a posílení místní 
ekonomiky. Přítomnost filmových štábů v regionu během realizace audiovizuálních děl 
znamená okamžitý ekonomický přínos, tvorbu krátkodobých pracovních příležitostí a 
využití místních dodavatelů služeb. Výroba AVD tím proto výrazně přispívá k posilování 
místní ekonomiky a zároveň je možné využít propagační a marketingový potenciál 
podpořených AVD k posílení propagace regionu, jak v průběhu realizace, tak i při 
následné exploataci (distribuci) AVD. Vzhledem ke schopnosti kinematografické 
produkce výrazně a rychlým tempem ovlivnit hospodářství je to jedna z velikých 
příležitostí hospodářského zotavení regionu po pandemii covid-19. 

2 000 tis. Kč – Program „Podpora komunitního života v obcích na venkově“ 

2 000 tis. Kč na podporu komunitního života na venkově, budou důležitou součástí 
opatření ke snížení dopadů pandemie COVID a jeho vyhlášení posílí životaschopnost 
venkovských oblastí Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována příslušným 
společenským, kulturním, sportovním apod. aktivitám spolků, či dalších subjektů a to 
především v malých obcích, s cílem udržení a obnovy společenského a spolkového 
života na venkově. Podpora je poskytována prostřednictvím 9 místních akčních skupin 
působících v Ústeckém kraji, které se získanými prostředky od Ústeckého kraje vyhlašují 
a administrují vlastní výzvy pro konečné příjemce. Vzhledem k nejasné predikci vývoje 
vládních opatření covid-19, omezujících spolkovou činnost a komunitní život v obcích, 
se předpokládá vyhlášení dotačního programu pro rok 2021 ve zkráceném období srpen 
- prosinec. Vyhlášení dotačního programu se předpokládá v červnu 2021 v přímé 
závislosti na aktuálně platných vládních opatřeních covid-19. Podpora komunitního 
života na venkově naplňuje Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova ve Strategii rozvoje 
Ústeckého kraje do roku 2027. 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

8 000 tis. Kč – Program Sport 

Dotačním programem je zajištěno spolufinancování sportovních aktivit dětí a mládeže a 
podpora jednotlivých sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží. Podporovány jsou 
jeho prostřednictvím sportovní akce a účast mladých sportovců na nich, sportovní 
příprava (např. soustředění), materiální a technické zajištění klubů a podpora sportovní 
činnosti handicapovaných. Žadatelé nejsou omezování výkonností sportovců. 

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje 
na období 2018 – 2028 schválenou Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením  
č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017. 

2 000 tis. Kč – Program Volný čas 

Položka je určena na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného 
času. Zajišťuje spolufinancování pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit 
organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v rámci mimoškolní a prázdninové 
činnosti a reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže. Důvodem podpory 
je rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti a zapojení také neorganizovaných dětí  
do pravidelných volnočasových aktivit. 

Položka souvisí s Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje 
na období 2018 – 2028 schválenou Zastupitelstvem Ústeckého krajem, usnesením  
č. 055/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.
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600 tis. Kč – Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky 

Stipendijní program ÚK byl usnesením Rady Ústeckého kraje dne 18. 3. 2020 
pozastaven (usnesení č. 013/91R/2020). Pro akademický rok 2021/2022 se počítá 
znovu s jeho vyhlášením. Proto je potřeba navýšit částku na poskytování stipendií  
o uvedenou výši. 

Oblast kultury a památkové péče 

5 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu kulturních památek 

Pro rok 2021 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč, tato částka 
nedosahuje výše předchozích období (2018 – 20 000 tis. Kč, 2019 – 10 000 tis. Kč, 2020 
– 10 000 tis. Kč, z důvodu pandemie covid-19 byla tato částka snížena na 5 000 tis. Kč). 
Žádosti o dotace každoročně přesahují částku 60 000 tis. Kč. Účelem dotačního 
programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, 
které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona o státní památkové péči. Program  
je zaměřen na záchranu ohrožených památek, na národní kulturní památky a ostatní 
kulturní památky ve vlastnictví soukromníků, obcí, církví a dalších právnických osob. 
Tento program pomáhá vlastníkům při obnově tohoto nemovitého dědictví, které s sebou 
nese zvýšené náklady na obnovu. 

2 000 tis. Kč – Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a 
hudebních těles působících v Ústeckém kraji 

Jedná se o tradičně vyhlašovaný program pro profesionální divadelní soubory a hudební 
tělesa v Ústeckém kraji. Pro rok 2021 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 
5 000 tis. Kč, tato částka nedosahuje výše předchozích období (10 000 tis. Kč) Žádosti 
o dotace každoročně přesahují částku 15 000 tis. Kč. Účelem dotačního programu je 
podpořit projekty spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech 
Ústeckého kraje a pro svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka, 
zabezpečena dostupnost kulturních služeb obyvatelstvu Ústeckého kraje. Také je 
určena na zajištění odpovídající kvalitativní i kvantitativní nabídky divadelní či hudební 
tvorby na území Ústeckého kraje. Tímto programem se podporují nejvýznamnější 
profesionální soubory v kraji – Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková 
organizace, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Docela velké divadlo, o. p. s. a 
Městské divadlo v Mostě, s. r. o. 

1 300 tis. Kč – Program podpory regionální kulturní činnosti 

Pro rok 2021 byl schválen objem dotačních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč, tato částka 
nedosahuje výše předchozích období (3 000 tis. Kč) Žádosti o dotace každoročně 
přesahují částku 15 000 tis. Kč. Účelem dotačního programu je podpora kulturních a 
vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako je např. 
divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají 
mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, 
taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní 
festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, 
publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.). 

1 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 

Jedná se o dotační program, který byl pro rok 2020 zrušen a v roce 2021 nebyl 
rozpočtován. Jedná se o tradičně vyhlašovaný program pro obnovu drobných památek 
v Ústeckém kraji, jehož cílem je obnova drobné architektury v krajině. 

Oblast zdravotnictví 

7 000 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví 

V rámci podpory regionálního zdravotnictví jsou od roku 2014 vyhlašovány dotační 
programy na podporu komfortu pacientů, kterým je poskytována akutní, následná a 
dlouhodobá lůžková péče na území Ústeckého kraje. Dotační programy jsou zaměřeny 
na nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), 
přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického 
charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové 
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péče. Od roku 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku  
(např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu sociálních zařízení). Pro rok 2021  
se předpokládá obdobný charakter vyhlášení programu. 

Z prostředků dotačního programu si organizace převážně pořizují elektricky a 
mechanicky polohovatelná lůžka včetně matrací, stolků, hrazd, infuzních stojanů a 
dalšího nezbytného příslušenství lůžek, dále pak přístrojové vybavení lůžek akutní, 
následné a dlouhodobé lůžkové péče. Dotační program reaguje na nedostatečnou 
vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů na území kraje a 
to v souladu se strategickými/rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje. V roce 2021 
zpracovává Ústecký kraj „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb  
v Ústeckém kraji na období 2021-2025“ na základě evaluace strategie z období  
2015 – 2020 v návaznosti na Strategické dokumenty ČR v oblasti zdraví, ve které bude 
výše zmíněná oblast podporována. Každoročně se mezi poskytovatele lůžkové péče 
rozdělí na investiční a neinvestiční nákupy více jak 51 200 tis. Kč. Požadavek  
na navýšení tohoto dotačního programu je 7 000 tis. Kč. Současný stav položky:  
44 318 tis. Kč+ 7 000 tis. Kč = 51 318 tis. Kč. 

1 450 tis. Kč – Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 
Ústeckého kraje 

V tomto dotačním programu je počet žadatelů relativně stabilní, zvyšuje se počet 
realizovaných projektů jednotlivými žadateli. Až na výjimky se jedná o dlouhodobě 
realizované, podporované víceleté projekty. Každým rokem se také zvyšuje finanční 
objem požadavků na jednotlivé projekty. Důvodem jsou jak rozvoj jednotlivých projektů, 
tak zvyšující se náklady na realizaci projektů. 

Strategie ZD dále vypovídá o nástrojích a opatřeních, které je možné využít Ústeckým 
krajem k naplnění cílů prevence, podpory a ochrany zdraví. 

Např.: Podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným 
neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní 
gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu 
celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení 
následujících aktivit na území Ústeckého kraje: 

• správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní 
změny ve společném stravování, zejména pak u dětí), 

• dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci 
pohybových aktivit u široké veřejnosti), 

• zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví  
pro celkový zdravotní stav), 

• zdravotně rizikové chování, např. informovanost o zdravotních rizicích spojených  
s rizikovým chováním, včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence 
HIV/AIDS), 

• vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu 
screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti 
ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného 
zdravotního pojištění). 

Dotační program reaguje na realizaci priorit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 
Ústeckého kraje, které jsou ukotveny ve strategických dokumentech a akčních plánech 
v oblastí zdraví na republikové a krajské úrovni. 

Dotační program má dva okruhy podpory, zaměřené na podporu veřejného a osobního 
zdraví obyvatel Ústeckého kraje. Východiskem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví 
je znalost současného stavu veřejného zdraví. Současný požadavek o navýšení 
dotačního programu je 1 450 tis. Kč. Současný stav: 2 103 tis. Kč + 1 450 tis. Kč =  
3 553 tis. Kč. 

950 tis. Kč – Podpora vybraných služeb zdravotní péče 

Program je zaměřen na podporu zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území 
Ústeckého kraje. Např. v roce 2020 se do tohoto programu, s rozpočtovanými finančními 



Příloha č. 2 

7 

prostředky ve výši 4 000 tis. Kč, Kč přihlásilo sedm zdravotních zařízení poskytujících 
zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní péče, v oblasti léčby osob závislých  
na drogách a ostatních návykových látkách a dále v oblasti rehabilitace 
handicapovaných dětí v Ústeckém kraji. Dotace je poskytována na zdravotní služby, 
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a stávají se tak více přístupné širší 
veřejnosti. V současné době vyvstala potřeba posílení dotačního programu z důvodu 
většího množství žadatelů, např. z oblasti hospicové péče. Všechny služby jsou klienty 
velmi žádané a svým rozsahem a významem v kraji nezastupitelné. Z tohoto důvodu  
je nutné tyto služby v regionu udržet a nadále rozvíjet. Požadavek na navýšení tohoto 
dotačního programu je 950 tis. Kč. Současný stav položky: 4 000 tis. Kč + 950 tis. Kč = 
4 950 tis. Kč. 

Oblast životního prostředí a zemědělství 

8 000 tis. Kč – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK 

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je udržení a další rozvoj 
zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého 
kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství 
v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení  
či obnovu majetku, který je omezeně spolu financovatelný z jiných zdrojů. V roce 2020 nebyl 
dotační program vyhlášen z důvodu převodu veškerých finančních prostředků ve výši  
12 701 tis. Kč na nově vzniklý Program na zmírnění následků koronaviru. 

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů 

3 000 tis. Kč – Podpora začínajících podnikatelů  
3 000 tis. Kč – Podpora začínajících podnikatelů  

Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území 
Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek 
pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu. Dotační program byl 
poprvé vyhlášen v roce 2016. Program má relativně vysokou absorpční kapacitu.  

Rok Výše alokace Žádosti celkem Podpořeno 

2016 4 000 tis. Kč 221 27 

2017 8 000 tis. Kč 169 46 

2018 8 000 tis. Kč 117 45 

2019 8 000 tis. Kč 106 43 

2020 4 000 tis. Kč 104 24 

Navýšení alokace pro rok 2021 více přibližuje možnosti programu identifikované 
absorpční kapacitě území. 

 

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – 261 205 tis. Kč 

Níže uvedené investiční akce v celkové výši 113 582 tis. Kč byly přesunuty z financování 
z úvěru 2021 – 2025 do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. 

v tis. Kč 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - vnitřní 
vybavení (Fr. Šrámka 1350, Teplice) 30 000 

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

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora 
a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) 13 000 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého 
internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektrodílen a 
přilehlých prostor (středisko Krupka) 10 000 

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. 
o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 8 000 
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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 

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 

Uvedené akce budou financovány z Fondu investic a oprav ÚK: 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace: 

30 000 tis. Kč – dostavba areálu – vnitřní vybavení (Fr. Šrámka 1350, Teplice) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 30 000 tis. Kč. V roce 2020 byla 
dokončena realizace dvou školních budov v Teplicích, které budou využívány Střední 
školou stavební a strojní Teplice, p. o. a Střední školou obchodu a služeb Teplice, p. o. 
Tyto nově vybudované objekty je potřeba vybavit vnitřním vybavením, které nebylo 
součástí stavebních prací. Jedná se především o vybavení pro učební obory truhlář a 
karosář, kdy bude pořízeno kompletní vybavení dílen, např. srovnávací fréza, pásová 
pila, řetězová dlabačka, bruska širokopásová, frézka protahovací, čtyřstranná hoblovací 
fréza, CNC obráběcí centrum, CO2 laser, rovnací rám, hydraulická jednotka, nůžkový 
zvedák, sada nájezdových ramp, manuální naviják a několik dalších strojů a zařízení. 
Dále bude pořízeno vybavení pro obory aranžér, kadeřník, kosmetička, krejčí a další 
jako např. mandl, různé dřezy a mycí boxy, kosmetická lehátka. Součástí bude i 
vybavení informační technologií a audiovizuální technikou, kancelářské a školní 
vybavení. Stávající vybavení je již zastaralé a z důvodu potřeby napojení na inženýrské 
sítě není efektivní provádět takovéto připojení na vybavení, které je na hranici životnosti, 
a v okamžiku jeho úplného dožití veškeré napojení přebudovávat na nové stroje  
s odlišným napojením. 

10 000 tis. Kč – rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a 
rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (Na Příkopě 77, Krupka) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 15 500 tis. Kč. V roce 2020 byla 
dokončena projektová dokumentace na přestavbu bývalého internátu na učebny 
odborného výcviku a rekonstrukci elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném 
pracovišti Krupka. Realizací akce dojde ke zvýšení kapacity strojních dílen pro obory 
obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik. Dojde k úpravě vnitřních 
prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, 
výměna výplní. V současné době jsou nevyužívané prostory temperovány, pokud dojde 
k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady  
na provoz. 

 

20 000 tis. Kč – předprojektová a projektová příprava staveb 

Finanční prostředky jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí. 
Zpracováním projektové dokumentace je akce připravena k realizaci. Jedná se také  
o přípravu akcí s předpokladem realizace z dotačního titulu. 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, příspěvková 
organizace: 

16 900 tis. Kč – výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 4.etapa 
- zateplení objektů SO04, SO05, SO06 

Celková výše výdajů na realizaci 4. etapy akci se předpokládá ve výši 26 900 tis. Kč. 

10 900 tis. Kč – výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 2.etapa 
- zateplení objektů SO01, SO02, SO03 

Celková výše výdajů na realizaci 2. etapy akci se předpokládá ve výši 10 900 tis. Kč. 

6 600 tis. Kč – výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) - 3.etapa - 
zateplení objektů SO07, SO08 

Celková výše výdajů na realizaci 3. etapy akci se předpokládá ve výši 6 600 tis. Kč. 

Akce je navrhována z důvodů významných energetických úspor v návaznosti na velikost 
objektu. V současné době jsou okna a dveře na hranici životnosti a v nevyhovujícím 
stavu, nezateplenými stěnami budov uniká velké množství tepelné energie. Okna 
dostatečně netěsní, čímž jsou narušovány mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí. 
Většina křídel i při snaze o řádné uzavření dobře nedoléhá. Opravy nejsou s ohledem 
na stáří a rozsah poškození rentabilní, proto je třeba provést výměnu, kde náhradou 
budou nová okna a dveře. Těmito úpravami a zateplením budov dojde ke snížení 
energetických (tepelných) ztrát a snížení provozních nákladů. Na základě požadavku 
Investiční komice a vzhledem k rozsahu stavebních prací a počtu objektů byla akce 
rozdělena na jednotlivé etapy. 

 

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

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 30 000 tis. Kč. Jako náhrada  
za dosavadní nevyhovující depozitář v obci Obora byla navržena bývalá školní budova 
v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně 
upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této 
budovy. Podstatou adaptace je rekonstrukce a zesílení podlah, rekonstrukce střechy a 
veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), osazení nové 
topné soustavy, snížení energetické náročnosti budovy, osazení vnitřního výtahu, 
vybudování toalet pro personál, osazení nezbytného vybavení depozitáře pevně 
spojeného se zemí (posuvné regály v některých částech, sanitární keramika aj.), 
vybudování konzervátorského pracoviště, úprava podlah, zabezpečení ochrany objektu: 
osazení mříží, kamerový systém, systém elektronické zabezpečovací signalizace  
s napojením do systému centralizované ochrany Policie ČR, osazení systému 
generálního a hlavního klíče, zabezpečení požární ochrany objektu, datové rozvody  
po objektu, monitoring mikroklimatu (teplota a relativní vlhkost), telefonní linka  
do kanceláře. 

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

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 21 000 tis. Kč. Předmětem akce  
je celková oprava střechy včetně komínů, klempířských prvků a střešní terasy, která  
je několik let v havarijním stavu. Lokální opravy již nejsou možné ani rentabilní. Součástí 
realizace je také oprava opěrné zdi v jižní části objektu spojená s odkopem terénu a 
odizolováním základové spáry objektu. Jedná se o havarijní stav a hrozí sesuv do prostor 
objektu. Dále se předpokládá odstranění vlhkosti, která ohrožuje mimo jiné  
i elektroinstalaci. 

15 000 tis. Kč – Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 15 000 tis. Kč. Most je ve velmi 
špatném technickém stavu. Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce 
konstrukcí mostu, dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření a zlepšení 
bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati pod mostem. Bude 
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provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové 
dokumentace a v rozsahu stanoveném na základě provedené diagnostiky. 

13 000 tis. Kč – Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava 
dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 13 000 tis. Kč. Projektová 
dokumentace je zpracována na rekonstrukci stávajícího dvora, parkovacích míst, 
novostavbu hřiště, garáží a novou kanalizaci. Rekonstrukce dvora spočívá v jeho 
melioraci, odkanalizování, zpevnění parkovacích míst. Jelikož si rekonstrukce dvora 
vyžádá kompletní stržení povrchové vrstvy, provedení odvodnění a kanalizace, dojde  
v podstatě k nutnosti zrekonstruovat celý prostor, tzn. vybudovat nová parkovací místa 
a travnatou plochu nahradit sportovním hřištěm pro potřeby žáků školy, které škola 
doposud nevlastní. Stávající garáže bude nutné odstranit a postavit nové. Realizací akce 
dojde k úspoře provozních nákladů za časté opravy po zaplavení sklepních prostor školy. 

10 000 tis. Kč – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a 
Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny  
(J. E. Purkyně 272) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 10 000 tis. Kč. Dle zpracované 
projektové dokumentace byl po zahájení stavebních prací proveden potřebný podrobný 
diagnostický průzkum a výchozí prohlídka celé nosné ocelové konstrukce. Výsledky 
průzkumu uvádějí, že je nutné provést kompletní výměnu celé ocelové konstrukce 
objektu, nikoli pouze ošetření ocelové konstrukce novými ochrannými nátěry včetně 
výměny části poškozených prvků ocelové konstrukce za nové. Na základě zjištěných 
dalších nedostatků bránících dokončení díla je nesporné, že pro kompletní dokončení 
díla a předání do užívání je nutné navýšit rozpočet stavby o další vícepráce. Stavební 
práce budou současným zhotovitelem pokračovat do vyčerpání současného rozpočtu, 
následně budou práce přerušeny. Na dokončení rekonstrukce bude vypsána nová 
veřejná zakázka. Probíhající stavební práce obsahují montáž obkladu a dlažby bazénu, 
realizaci finálních povrchů podlah a stěn, betonové mazaniny ochozů a dokončení 
ochozích vrstev v tělocvičně, dokončení akustiky a bezpečnostních opatření  
v tělocvičně, dopropojení systému vzduchotechniky a vytápění a zkušební provoz 
bazénové vany. Nová veřejná zakázka na dokončení rekonstrukce bude řešit převzetí 
veškerých záruk dosavadního zhotovitele zhotovitelem novým. Předmětem nové veřejné 
zakázky budou stavební práce nutné k dokončení celé rekonstrukce bazénu a tělocvičny, 
a jedná se hlavně o vybavení vzduchotechnických prvků dle současných norem a 
technických požadavků v prostoru skladování chemikálií nutných k údržbě bazénové 
technologie, o doplnění armatur rozvodů topné vody k vzduchotechnickým jednotkám,  
o doplnění tras zdravotně technické instalace, ústředního topení, požární vody,  
o doplnění podlahové konvektory a o doplnění souvisejících rozvaděčů a kabelových 
tras. Nutné je nové obložení stěn tělocvičny v souladu s akustickou studií daného 
prostoru. Z důvodu značné degradace železobetonových konstrukcí musí být rozšířena 
sanace stěn a stropů v 1. podzemním podlaží a v podstřešním prostoru. Přelivová hrana 
a přelivový žlábek bazénu musí být z důvodu značné degradace doplněna o reprofilaci 
nového podkladu přelivové hrany a nově upravena. Bude doplněn nesoulad v položkách 
obkladů, dlažeb a hydroizolací. 

9 000 tis. Kč – Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 9 000 tis. Kč. Předmětem akce  
je odstranění havarijního stavu mostního objektu. Vzhledem k velmi špatnému 
technickému stavu mostu se navrhuje kompletní demolice a novostavba mostu  
v rozsahu dle statického stavu. 

8 000 tis. Kč – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 
p. o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 36 000 tis. Kč. Zpracovaná 
projektová dokumentace řeší kompletní výměnu nevyhovující zdravotně technické 
instalace (ZTI), elektroinstalace i výměníkové stanice včetně rozvodů tepla a výměny 
veškerých radiátorů. Elektroinstalace nepostačuje zvýšeným nárokům, dochází k častým 
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výpadkům elektrického proudu při zapojení všech spotřebičů a technologií, výměníková 
stanice je technologicky zastaralá a v zimním období není škola jako celek vytápěná  
v souladu s požadavky hygieny. 

8 000 tis. Kč – 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) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 33 000 tis. Kč. Obsahem akce  
je výměna všech vnitřních rozvodů budovy školy včetně realizace zavedení potřebných 
výstupů do jednotlivých učeben a místností. Akce spočívá zejména v realizaci výměny 
veškerých rozvodů, otopných těles, osvětlovacích těles ve všech prostorách, úpravě 
sociálních zařízení, zavedení vody do tříd a prostor, kde není a tudíž není splněn 
hygienický požadavek, vymalování a výměně podlahových krytin společně s opravou 
potřebných podlahových konstrukcí. 

7 000 tis. Kč – Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace 
a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 9 500 tis. Kč. Akce zahrnuje 
rekonstrukci vnitřních slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně souvisejících 
stavebních úprav. V rámci vnitřních rozvodů se jedná o školní rozhlas a zvonění, 
bezdrátové připojení k síti Wi-Fi i v tělocvičnách, datové rozvody, kabelové rozvody  
k dataprojektorům, rozvody pohybových čidel elektronické zabezpečovací signalizace, 
rozšíření současného kamerového systému, vedení analogových telefonů apod. 
Silnoproudé rozvody zahrnují hlavní napájení, kompletní vnitřní rozvody, zásuvky, 
osvětlení, nouzové osvětlení, vzduchotechniku – kabelové vývody k odsávacím 
ventilátorům apod. Stávající vedení je nedostatečné, dochází k častým výpadkům a hrozí 
nebezpečí, že nebude vydána průběžná revizní zpráva na elektrorozvody. Předpokládá 
se úspora na osvětlení z důvodu použití úsporného zařízení. 

7 000 tis. Kč – Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - 
revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) -  
I. etapa – kotelna 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 000 tis. Kč. V rámci realizace celé 
akce dochází k výstavbě nových pracovišť (nový pěstební skleník, nové pařníky, prodejní 
stánek, sklad ovoce a zeleniny) a k rekonstrukci stávajících objektů (příjezdové 
komunikace pro zákazníky, chodníků). Součástí akce je také rekonstrukce stávající 
plynové kotelny, která slouží nejen k vytápění skleníků, ale zásobuje teplem a teplou 
užitkovou vodou celý areál střediska. Vzhledem k potřebě provést rekonstrukci kotelny 
v co nejkratším termínu, byla akce rozdělena na tři etapy s tím, že v rámci první etapy 
dojde k rekonstrukci kotelny. 

7 000 tis. Kč – 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) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 9 600 tis. Kč. Předmětem akce  
je rekonstrukce fasády z důvodu opadávání zdiva a ohrožování bezpečnosti provozu  
na komunikaci. Bude provedena sanace objektu, výměna starých, netěsnících oken a 
oprava střechy, která je v havarijním stavu. 

7 000 tis. Kč – Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - 
oprava fasády (Komenského 562) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 14 000 tis. Kč. Předmětem akce  
je oprava fasády školy včetně klempířských konstrukcí a prvků, vyspravení narušené 
svrchní vrstvy omítky a povrchové úpravy. Objekt je součástí městské památkové 
rezervace. 
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6 300 tis. Kč – Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 6 300 tis. Kč. Akce se týká 
odstranění havarijního stavu mostního objektu. Účelem rekonstrukce je zamezení další 
destrukci konstrukcí mostu, prodloužení životnosti mostu a zvýšení jeho únosnosti. 
Rekonstrukce zahrnuje výměnu podpovrchového mostního závěru nad opěrou 2, 
ošetření, případně výměnu ložisek včetně úpravy úložných prahů, celkovou rekonstrukci 
chodníků a říms včetně izolace. Dále bude provedena sanace poškozených a 
degradovaných částí nosné konstrukce, podpěr a křídel, výměna zábradelního svodidla 
a sanace skluzů na pravé straně mostu. 

6 150 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov U Trati Litoměřice - 
rekonstrukce koupelnových jader v bytech uživatelů (U Trati 2041/3) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 6 150 tis. Kč. Předmětem akce  
je provedení rekonstrukce koupelen včetně související vodoinstalace a kanalizace  
v jednotlivých bytech objektu domova. Rekonstrukce je požadována z důvodu zlepšení 
služeb, související s řešením bezbariérové hygieny klientů. Současné koupelny jsou pro 
hygienu klientů v bytech vybaveny plechovou vanou, jejíž výška je téměř 60 cm. Tento 
vstup do vany je pro mnoho klientů natolik omezující, že navzdory tomu, že jsou jinak 
zcela pohybliví, nejsou schopni do vany vstoupit, nebo z ní vylézt. Pak musí využívat 
pouze centrální koupelny, které jsou však kapacitně nedostačující. 

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

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 5 500 tis. Kč. Areál v Brtníkách, 
který slouží pro osoby se zdravotním postižením, se neustále potýká s nedostatkem 
pitné vody. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k provedení vlastních vrtů do hloubky  
cca 40 m s úpravnou vody. Vrty již byly realizovány z finančních prostředků příspěvkové 
organizace, nyní je potřeba vybudovat vlastní úpravnu vody, na kterou je zpracována 
projektová dokumentace zohledňující kvalitu a kvantitu vody z vrtu. Vydatnost vrtu  
je dostatečná, a proto vybudování úpravny vody je vhodným řešením. V současné době 
je voda v omezeném množství a zhoršené kvalitě dovážena do stávajícího vodojemu  
v cisternách. Realizací dojde k úspoře finančních prostředků za dodávky pitné vody 
(roční náklady na dodávku pitné vody činí cca 240 tis. Kč). 

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

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 5 082 tis. Kč. Projekt řeší 
jednopodlažní přístavbu garáží ke stávajícímu objektu výjezdové základny Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. v Mostě včetně veškerých přípojek, rozvodů 
elektrické energie. Účelem přístavby je rozšíření stávajícího objektu o 2 garážová stání 
vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., tzn. pro sanitní vozidlo a 
vozidlo určené pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dále budou součástí 
přístavby řešeny skladovací prostory. 

5 000 tis. Kč – Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - 
Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 31 600 tis. Kč. Jedná se o demolici 
stávajícího nevyhovujícího internátu z boletických panelů (azbest) a výstavbu nového na 
shodném místě s kapacitou 36 žáků. Nově budovaný objekt bude vyhovovat jak 
normovým požadavkům, tak současným standardům. Před zahájením projekčních prací 
byla zpracována studie, která hodnotila dvě možné varianty a to buď částečnou 
rekonstrukci a dostavbu, nebo úplnou demolici a výstavbu nového objektu.  
Ve schvalovacím procesu byla vybrána varianta úplné demolice a novostavba. 

5 000 tis. Kč – III/25613-Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 20 000 tis. Kč. Účelem akce  
je odstranění havarijního stavu, zamezení dalším destrukcím konstrukcí mostu a 
následnému snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Nezbytně nutný rozsah 
rekonstrukce je stanoven na základě provedené diagnostiky konstrukcí. 
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4 100 tis. Kč – Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. - oprava velké tělocvičny  
(5. května) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 4 100 tis. Kč. Předmětem akce  
je oprava podlahy ve velké tělocvičně, která byla poničena před několika lety povodní  
z dešťové vody a po lokálním přebroušení a přelakování došlo po dvou letech  
k roztahování a vyboulení parket v části tělocvičny. Dle vyjádření technika bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je tento stav nebezpečný a neumožňuje realizaci aktivit tělesné 
výchovy v tomto prostoru. Výše vlhkosti v podlaze neumožňuje lokální opravu bez rizika 
k opakování současného stavu. Druhou závadou v této tělocvičně je stav bočních sítí, 
které jsou potrhané a nezabraňují míčům v nárazech na zdi, ostění a okna. Tento stav 
je potencionálně nebezpečný z důvodu poškození zmíněných prvků a jejich odpadnutí 
na žáky v době tělesné výchovy. 

Řešením odstranění zvýšené vlhkosti podlahy a zabránění jejímu sesychání dle posudku 
je kompletní odstranění povrchu podlahy, výměna a oprava izolace a položení podlahy 
nové. Zároveň dojde k opravě poškozeného ostění a jeho přelakování a výměně 
ochranných sítí na třech stranách tělocvičny (poslední strana je zastavěna horolezeckou 
stěnou). 

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

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 3 600 tis. Kč. Předmětem akce  
je výstavba venkovního výtahu a zřízení bezbariérového sociálního zařízení  
pro hendikepované návštěvníky muzea. 

3 573 tis. Kč – Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních 
prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního 
vytápění - Pivovarská č. p. 34 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 3 573 tis. Kč. Předmětem akce  
je zajištění odvodnění památkově chráněného objektu od vody z okolního prostředí a 
odvodnění sousedící uličky. Ve spolupráci s ostatními vlastníky dotčených pozemků a 
staveb budou vyčištěny prostory historických sklepů přístupných z hotelu čp. 575. 
Následně bude proveden průzkum, na jehož základě bude navržen způsob odvodnění 
těchto sklepů a zajištěno odvodnění a přespádování Katovské uličky, která sousedí  
s objektem galerie. 

1 500 tis. Kč – Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, 
Dlažkovice, p. o. - přesun slaboproudého vedení z fasády do vnitřních prostor 
objektu (Dlažkovice 1) 

Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 1 500 tis. Kč. V roce 2020 byla 
dokončena rekonstrukce fasády objektu, který je chráněnou nemovitou památkou, a jejíž 
součástí mělo být zapuštění datové kabeláže vedené po fasádě objektu do fasády.  
V průběhu realizace díla rozhodl Národní památkový ústav (NPÚ) o změně vedení 
kabeláře, a to nikoliv ve fasádě, ale ve vnitřních prostorách. Tato část byla z původního 
díla vyjmuta, neboť nesplňovala původní předmět plnění. Nyní je nutné realizovat úpravu 
kabeláže dle požadavku NPÚ v co nejkratší době, protože kabeláž na fasádě vlivem 
klimatických podmínek ničí opravenou fasádu. 


