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Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021 
 

Usnesení ZÚK č. 086/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 1. – V. volební období) 

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 – plnění 

za rok 2019 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015–2020 za rok 2019 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,  

 

B) ukládá  

monitorovat plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015–2020 za rok 2020.  

Termín: 30. 4. 2021 

Vyjádření k 7.4.2021: Dne 7.4.2021 byla Rada Ústeckého kraje informována o plnění Ústeckého 

krajského plánu, dne 26.4.2021 byl materiál předložen na zasedání ZUK. 

 

Usnesení ZÚK č. 088/29Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem 2. – V. volební období) 

Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 – plnění za rok 2019 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení,  

 

B) ukládá  

monitorovat plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení za rok 2020.  

Termín: 30. 4. 2021 

Vyjádření k 7.4.2021: Dne 7.4.2021 byla RUK informována o plnění Koncepce rodinné politiky 

Ústeckého kraje 2019-2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za rok 2020, dne 26.4.2021 byla informace 

předložena na zasedání ZUK. 

 

Usnesení ZÚK č. 014/5Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 3. – VI. volební období) 

Kontrolní výbor - kontrola smluv 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

ukládá  

Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje provést kontrolu, zda veškeré poradenské smlouvy 

uzavřené Ústeckým krajem od 21. 11. 2016 do 22. 3. 2021 byly uzavřeny v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích a s ním souvisejícími právními předpisy v platném znění, zejména pak smlouvy 

uzavřené s osobami: - Vladislava Marschallová, Jan Richter, Leo Steiner.  

Termín: 30. 5. 2021 

Vyjádření k 26.5.2021: Kontrola provedena. Materiál bude předložen na jednání ZUK dne 21. 6. 2021. 
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Usnesení ZÚK č. 014/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 4. – VI. volební období) 

Revize zahraničních vztahů Ústeckého kraje - Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová 

republika), Mogilevskou oblastí (Běloruská republika), Bosnou a Hercegovinou (Republika srbská), 

Vladimirskou oblastí (Ruská federace) 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů, o odstoupení od Dohody mezi vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a Ústeckým 

krajem (Česká republika) ze dne 9. 4. 2010.  

 

B) rozhoduje  

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

předpisů o vypovězení platnosti Deklarace o navázání přátelského vztahu mezi provincií Anhui (Čínská 

lidová republika) a Ústeckým krajem (Česká republika), 19. 7. 2010.  

 

C) rozhoduje  

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

předpisů o vypovězení spolupráce s Mogilevskou oblastí (Běloruská republika) a Vladimirskou oblastí 

(Ruská federace).  

 

D) ukládá  

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, provést úkony dle částí usnesení A), B), a C). 

Termín: 30. 4. 2021 
Vyjádření k 11.5.2021: Oficiální dopisy byly odeslány, spolupráce vypovězena. 

 

Usnesení ZÚK č. 020/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 5. – VI. volební období) 

Plán transformace Ústeckého kraje s využitím FST 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1. průběžné informace k Fondu pro spravedlivou transformaci dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 2. 

průběžné informace o projektových záměrech Ústeckého kraje pro předložení do Výzvy pro 

předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace - Transformační centrum Ústeckého kraje, Vodíková mobilita v Ústeckém kraji, dle 

přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu. 3. průběžné informace o Plánu transformace Ústeckého kraje s 

Využitím mechanismu pro spravedlivou transformaci dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, a Mgr. Ivě 

Dvořákové LL.M, radní Ústeckého kraje, předložení Plánu transformace Ústeckého kraje na jednání 

Regionální stálé konference Ústeckého kraje.  

Termín: 27.4.2021 

Vyjádření k 5.5.2021: V termínu splněno. 

 

Usnesení ZÚK č. 022/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 6. – VI. volební období) 

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace – budoucí příslib 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) bere na vědomí  

Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu.  

 

B) rozhoduje  

O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková 

organizace ve znění: Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor registrovanou sociálních 

službu azylové domy (ID 3811243) do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s kapacitou 33 

lůžek (tzn. navýšení o 4 lůžka) a 5,91 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Centrum 

sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba 

zařazená do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje k 

zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje.  

 

C) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku 

rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 10. 5. 2021 

Vyjádření k 10.5.2021: Poskytovatel Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace byl o 

výsledku rozhodnutí informován – dokument č. j. KUUK/059767/2021 předán k vypravení datovou 

schránkou dne 6. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 023/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 7. – VI. volební období) 

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020 – 

plnění za rok 2020 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015–2020 za rok 2020 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,  

 

B) ukládá  

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Ústeckého 

krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 - 

plnění za rok 2020, dle přílohy č.1 tohoto usnesení na webových stránkách kraje  

Termín: 31.05.2021 

Vyjádření k 13.5.2021: Dokument byl 13.5.2021 zveřejněn na webových stránkách kraje, v sekci pro 

seniory a OZP. 

 

Usnesení ZÚK č. 026/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 8. – VI. volební období) 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

(bod 4.6) procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů,  
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B) rozhoduje  

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

předpisů, a) o poskytnutí dotace těmto subjektům: • žadatel: České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911, 

sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746 výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč podíl 

dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220, sídlo: Klíny 61, 

PSČ 43601 výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační 

agentura Dolní Poohří, o.p.s., IČ: 28750721, sídlo: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801 

výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura České 

středohoří, o.p.s., IČ: 28750853, sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01 výše neinvestiční 

dotace: 500 000 Kč podíl dotace ve výši 100% b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu,  

 

C) ukládá  

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření veřejnoprávních 

smluv dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu.  

Termín: 17. 5. 2021 

Vyjádření k 17.5.2021: Veřejnoprávní smlouvy s Destinačními agenturami České Švýcarsko, Krušné 

hory, Dolní Poohří a České Středohoří, byly uzavřené 14. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 032/6Z/2021/D)2. (v návrhu na usnesení pod číslem 9. – VI. volební období) 

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků 

vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace a Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2021 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

1. Kontrolu technického a odborného zpracování archeologických výzkumů ve smyslu Rozhodnutí o 

poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné výzkumné instituce 

ÚAPP, v.v.i. v letech 2020 – 2024 za rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 2.Zápis z 

kontroly čerpání institucionální podpory poskytnuté Ústeckým krajem Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020 na základě Rozhodnutí o poskytnutí 

institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu. 3.Zápis z kontroly existence výsledků výzkumu Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., financovaných z institucionální podpory výzkumu, 

poskytnuté Ústeckým krajem v roce 2019, a předaných do Rejstříku informací o výsledcích RIV 2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 4.Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020 financované z institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.  

 

B) konstatuje  

splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020, 

vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace č.j. KUUK/174799/2019/KP, JID: 207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019.  

 

C) schvaluje  

Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2021 financovaných z Institucionální podpory Vědy a 

výzkumu Ústeckého kraje dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.  
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D) ukládá   

2. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z 

části C) tohoto usnesení.  

Termín: 31.5.2021 

Vyjádření k 31.5.2021: Dne 12. 5. 2021 bylo na danou organizaci zasláno vyrozumění. 

 

Usnesení ZÚK č. 049/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 10. – VI. volební období) 

Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Technická správa města Žatec, s.r.o. – ukončení 

administrace 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o odstoupení od administrace akce „Pořízení svozové techniky na svoz separovaného odpadu 

v Žatci“ Technické správy města Žatec, s.r.o., dle tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v části B) o 

poskytnutí účelové dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 

období 2017 až 2025 pro Technickou správu města Žatec, s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec ve výši 

3 980 890 Kč na projekt „Pořízení svozové techniky na svoz separovaného odpadu v Žatci“,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí, sdělit žadateli 

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B) tohoto usnesení,  

Termín: 31. 5. 2021 

Vyjádření k 26.5.2021: Žadateli bylo rozhodnutí ZÚK sděleno 21. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 050/6Z/2021/C)1., 2. (v návrhu na usnesení pod číslem 11. – VI. volební období) 

Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Černouček – změna smluvního ujednání 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Černouček o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí investiční a 

neinvestiční dotace č. 19/SML3052/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 

19/SML3052/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Černouček, IČ 00526428 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí,  

1) sdělit obci Černouček rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) 

tohoto usnesení,  

Termín: 31. 5. 2021  

Vyjádření k 28.5.2021: Rozhodnutí ZÚK obci sděleno dne 28. 5. 2021. 

 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 6 

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 

usnesení zajistit administraci dodatku.  

Termín: 31. 5. 2021 

Vyjádření k 28.5.2021: Dodatek smlouvy obci odeslán 28. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 051/6Z/2021/C)1., 2. (v návrhu na usnesení pod číslem 12. – VI. volební období) 

Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Radonice – změna smluvního ujednání 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Radonice o změnu technické specifikace a prodloužení termínu ukončení 

projektu „Nosič kontejnerů za traktor + kontejner“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML5740/01/SoPD/ZPZ 

uzavřené s obcí Radonice, č. p. 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí,  

1) sdělit obci Radonice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) tohoto 

usnesení,  

Termín: 31. 5. 2021  

Vyjádření k 28.5.2021: Rozhodnutí ZÚK obci sděleno dne 28. 5. 2021. 

 

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 

usnesení zajistit administraci dodatku.  

Termín: 31. 5. 2021 

Vyjádření k 28.5.2021: Dodatek smlouvy obci odeslán 28. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 052/6Z/2021/C)1., 2. (v návrhu na usnesení pod číslem 13. – VI. volební období) 

Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Hrobce – změna smluvního ujednání 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Hrobce o prodloužení termínu ukončení projektu „Kompostování v obci 

Hrobce 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 

20/SML5737/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Hrobce, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce, IČ 00263664, dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí,  

1) sdělit obci Hrobce rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) tohoto 

usnesení,  

Termín: 31. 5. 2021  

Vyjádření k 28.5.2021: Rozhodnutí ZÚK obci sděleno dne 28. 5. 2021. 
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2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 

usnesení zajistit administraci dodatku.  

Termín: 31. 5. 2021 

Vyjádření k 28.5.2021: Dodatek smlouvy obci odeslán 28. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 053/6Z/2021/C)1., 2. (v návrhu na usnesení pod číslem 14. – VI. volební období) 

Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Město Třebenice – změna smluvního ujednání 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Třebenice o prodloužení termínu ukončení projektu „Sběrný dvůr Třebenice“ 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a její doplnění dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.  

 

B) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML4730/02/SoPD/ZPZ 

uzavřené s městem Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice, IČ00264521, dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí,  

1) sdělit městu Třebenice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) 

tohoto usnesení,  

Termín: 31. 5. 2021  

Vyjádření k 28.5.2021: Rozhodnutí ZÚK městu Třebenice sděleno dne 28. 5. 2021. 

 

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B) tohoto 

usnesení zajistit administraci dodatku.  

Termín: 31. 5. 2021 

Vyjádření k 28.5.2021: Dodatek smlouvy obci odeslán 28. 5. 2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 110/6Z/2021 (v návrhu na usnesení pod číslem 15. – VI. volební období) 

Stanovisko Ústeckého kraje ke Komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona o dostupnosti bydlení 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

A) vyjadřuje  

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

nesouhlas s Komplexním pozměňovacím návrhem zákona o dostupnosti bydlení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu.  

 

B) ukládá  

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje , informovat zástupce Vlády ČR anebo Parlamentu 

ČR o výslovném nesouhlasu Ústeckého kraje s Komplexním pozměňovacím návrhem zákona o 

dostupnosti bydlení.  

Termín: 14. 05. 2021 

Vyjádření k 10.5.2021: Ukládací část znění Usnesení č. 110/6Z/2021 byla ke dni 7. 5. 2021 splněna, a 

to vypravením dopisu hejtmana předsedovi Vlády ČR pomocí datové schránky. Dne 10.5.2021 jsme do 

DS Krajského úřadu obdrželi odpověď od MPSV o postoupení našeho stanoviska na Ministerstvo pro 

místní rozvoj, č.j. KUUK/061906/2021. 


