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FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 

 
Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje je zřízeno 63 bankovních účtu. Finančně významné čerpání 
proběhlo na následujících: 
 

Projektový účet 236 010 

 IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská 
knihovna 

 IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa 

 IROP - Centrum školských poradenských služeb Šluknovska - rekonstrukce 

 IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK 

 IROP - Střední škola technická Most – vybavení dílen praktického vyučování 

 IROP - Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického 
vyučování 

v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 1 326 461,88 

2141 příjmy z úroků 1 186,92 

  zdroje - celkem 1 186,92 

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 552 871,23 

5139 nákup materiálu 562 351,04 

5163 bankovní poplatky 242,00 

5169 nákup služeb 282 405,53 

5172 programové vybavení 22 712,90 

  běžné výdaje 5 420 582,70 

6121 budovy, haly, stavby 164 691 890,32 

6122 stroje, přístroje, zařízení 26 309 243,02 

  kapitálové výdaje 191 001 133,34 

4134 převody mezi účty 204 283 144,82 

  stav účtu k 31. 12. 2020 9 189 077,58 

IROP – Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna 

Cílem projektu je vybudování nového depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace, která má v současné době velmi vážný deficit v plochách 
depozitářů. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu Severočeské vědecké knihovny pro 
skladování a ochranu knižního fondu a dalšího studijního materiálu. Nově vybudovaný objekt 
bude využit jako depozitář a v jeho přízemí bude studovna vědecké části. V roce 2020 byly 
realizovány stavební práce a technický dozor stavby, BOZP ve výši 86 959 tis. Kč. Celkový 
předpokládaný rozpočet projektu činí 123 632 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu 
je 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 
ze dne 23. 10. 2017. 

IROP (ITI) – Střední škola technická Most - vybavení dílen praktického vyučování 
Projekt byl v roce 2020 ukončen. Realizací projektu došlo k vybavení 2 objektů, a to Dílen 
praktického vyučování a Strojírenského centra pro praktickou výuku technických učebních 
oborů školy, novým strojním zařízením. Nové vybavení respektuje potřeby praxe. Díky tomu 
se žáci těchto oborů seznámí jednak s obecnými vlastnostmi materiálů a technologií, tak přímo 
s postupy a poznatky, které se prakticky v těchto odvětvích používají v souladu s moderními 
trendy ve výrobě. Budou tak lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia lépe 
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zvládnou zapojení do pracovního procesu. Pořizované vybavení je určeno do výukových 
prostor realizovaných v rámci synergického projektu IROP, SŠT Most – REKO objektu šaten 
na dílny praktického vyučování. V roce 2020 byly vynaloženy výdaje ve výši 22 066 tis. Kč  
na realizaci projektu. Celkové výdaje projektu byly ve výši 22 261 tis. Kč. Termín realizace 
projektu byl v letech 2018 – 2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 
078/66R/2019. 

IROP – Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa 

Projekt byl v roce 2020 ukončen. Předmětem projektu bylo vybudování nového objektu učeben 
odborného výcviku a dílen pro obory „mechanik opravář motorových vozidel“ a „autoelektrikář“. 
Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu 
bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity  
pro tyto obory. V roce 2020 byly hrazeny výdaje ve výši 16 587 tis. Kč na stavební práce, 
technický dozor stavby, autorského dozoru a BOZP, zároveň byly hrazeny neuznatelné 
náklady za vybavení. Celkové výdaje projektu byly 86 147 tis. Kč. Projekt byl realizován v 
letech 2018 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

IROP (ITI) – Střední škola technická Most rekonstrukce objektu šaten na dílny 
praktického vyučování 

Projekt byl v roce 2020 ukončen. Předmětem projektu byly stavební úpravy v objektu Střední 
školy technické, Most, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím 
uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory ve vazbě 
na práci s digitálními technologiemi. Jedná se především o přestavbu stávajícího objektu šaten 
na dílny praktického vyučování a stavební úpravy objektu strojírenského centra. Součástí 
projektu jsou rovněž nezpůsobilé aktivity a výdaje. V roce 2020 byly hrazeny výdaje ve výši  
70 741 tis. Kč. Jednalo se o náklady na stavební práce v souvislosti s realizací rekonstrukce 
objektu. Celkové výdaje projektu byly 191 217 tis. Kč. Realizace projektu proběhla v letech 
2018 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016. 

 

Projektový účet 236 020 

 OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II. 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 28 157 909,16 

2141 příjmy z úroků 1 316,58 

2223 příjmy z finančního vypořádání minulých let 599 756,69 

2229 přijaté vratky transferů 4 845 138,51 

  zdroje - celkem 5 446 211,78 

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 706 609,80 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 194 369,00 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 560,00 

5163 služby peněžních ústavů 296,00 

5166 konzultační a poradenské služby 718 014,00 

5167 vzdělávání 118 100,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým 
osobám 

2 761 300,00 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 528 300,00 

5222 neinvestiční transfery spolkům 38 520 400,00 
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5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 14 503 400,00 

5229 
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím 

3 521 200,00 

5321 neinvestiční transfery obcím a jejich příspěvkovým organizacím 5 060 400,00 

5364 vratky transferů 85 343,69 

5424 náhrady mezd v době nemoci 6 281,00 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

93 594,60 

  běžné výdaje 71 888 168,09 

4134 převody mezi účty 39 000 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 715 952,85 

Cílem projektu je podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. V rámci projektu jsou podpořeny 
tyto služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program  
pro uživatele návykových látek a intervenční centra. Projekt je zaměřen na podporu těchto 
cílových skupin: osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé a osoby ohrožené domácím 
násilím a závislostmi, jejich zapojení do společnosti (do sociálního, kulturního a ekonomického 
života), jejich podpora při uplatnění se na trhu práce, pomoc při předcházení a snižování 
nežádoucích společenských jevů. Podpora cílových skupin bude realizována prostřednictvím 
zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb sociální 
prevence na území Ústeckého kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 bylo vynaloženo 71 888 tis. Kč především 
na vyplacené dotace poskytovatelů sociálních služeb a evaluace projektu. Další část tvořilo 
přeúčtování mezd, přeúčtování bankovních poplatků a cestovného. Plánovaný termín 
realizace projektu je od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2021. Termín realizace se v roce 2019 prodlužoval 
z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků. Předpokládaný rozpočet projektu činí 
270 961 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Projekt byl schválen 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/205Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.  
O akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016 projektu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ rozhodla RÚK dne 14. 12. 2016 usnesením  
č. 25/3R/2016. 

 

Projektový účet 236 040 

 OP TP - Regionální stálá konference II. a III. 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 515 861,95 

2141 příjmy z úroků 373,64 

  zdroje - celkem 373,64 

5011 mzdové výdaje 1 392 842,00 

5021 ostatní osobní výdaje 1 008 000,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 799 368,18 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 290 093,29 

5162 služby elektronických komunikací 52 711,00 

5163 služba peněžních ústavů 154,00 

5164 nájemné 8 700,00 

5173 cestovné 53 786,00 
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5175 občerstvení 17 126,00 

5424 náhrady mezd v době nemoci 17 125,60 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

547 200,25 

  běžné výdaje 4 187 106,32 

4134 převody mezi účty 8 520 911,96 

  stav účtu k 31. 12. 2020 4 850 041,23 

OP TP – Regionální stálá konference Ústeckého kraje III 

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako 
koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. 
Navazuje na aktivity RSK I a RSK II. Aktivity jsou zaměřeny především na práci sekretariátu 
RSK ÚK, který zajišťuje činnosti RSK ÚK, komunikaci se členy RSK ÚK, pracovními skupinami 
i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Cílovou skupinou projektu 
jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. Plánovanými aktivitami, 
kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, provoz 
webových stránek RSK ÚK, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů.  
V rámci realizaci projektu byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 2 341 tis. Kč  
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V roce 2020 byly v rámci projektu uhrazeny mzdové a 
s tím související výdaje, odměny v rámci dohod, IT služby na projektovém webu, občerstvení 
a cestovné v celkové výši 3 229 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je ve výši 12 193 tis. Kč. 
Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2021. Realizace projektu byla schválena Radou 
Ústeckého kraje dne 11. 12. 2019 usnesením č. 020/84R/2019. 

 

Projektový účet 236 050 

 OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji III. - POSOSUK III. 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 238 951 646,32 

2141 příjmy z úroků 13 150,97 

  zdroje - celkem 13 150,97 

5011 mzdové výdaje 1 072 839,40 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 294 785,00 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 107 368,00 

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 131 588,00 

5163 služby peněžních ústavů 320,00 

5175 občerstvení 19 844,00 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 38 393 200,00 

5222 neinvestiční transfery spolkům 60 562 900,00 

5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 63 585 800,00 

5229 
ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím 

10 309 800,00 

5321 
neinvestiční transfery obcím a jejich příspěvkovým 
organizacím 

11 874 600,00 

5424 nemocenská 5 468,00 



Příloha č. 11 

5 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

177 517,00 

  běžné výdaje 186 536 029,40 

4134 převody mezi účty 11 041 735,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 63 470 502,89 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem 
„Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje 
sociálních služeb“. V rámci této výzvy bude projektový záměr realizován v tomto projektu a 
bude se týkat oblastí: azylové domy, osobní asistence, intervenční centrum a podpora 
samostatného bydlení – podpora cca 55 sociálních služeb. Z rozpočtu roku 2020 byly hrazeny 
náklady ve výši 186 537 tis. Kč na dotace pro poskytovatele, na mzdy, na kurzy vzdělávání a 
na evaluaci projektu a další výdaje. Plánovaný termín realizace projektu je od 2019 do 2022. 
Celková alokace rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl 
Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesením  
č. 009/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019. 
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Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 3 284 231,91 

2141 příjmy z úroků 2 388,38 

  zdroje - celkem 2 388,38 

5163 služby peněžních ústavů 164,00 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 474 704,89 

5222 neinvestiční transfery spolkům 563 540,01 

  běžné výdaje 1 038 408,90 

6341 investiční transfery obcím 609 000,00 

  kapitálové výdaje 609 000,00 

4134 převody mezi účty +4 900 000,00 

5345 převody mezi účty -3 734 570,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 2 804 641,39 

 

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (zkráceně POV) 

Program do roku 2017 byl veden v rámci Fondu rozvoje ÚK a od roku 2018 přešel  
do Regionálního podpůrného fondu. Byl zaměřen na podporu obecních projektů (např: oprav 
budov obecních úřadů, veřejných osvětlení a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů 
včetně územních plánů obcí). Propláceny byly prostředky, respektive dotace vyhlášené již 
v roce 2017 celkem pro 5 oblastí podpory: 

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby 
2. Chodníky a místní komunikace 
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady 
4. Podpora projektové dokumentace  
5. Soutěž Vesnice roku 2017 

V roce 2020 byly celkem vyřízeny 3 žádosti v celkové výši 531 tis. Kč (viz příloha č.6 Kapitálové 
výdaje – tabulková část). 
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Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 044 tis. Kč se převádějí do dalšího období a budou 
vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období. 
 
Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2020 dle jednotlivých akcí 

v tis. Kč 

žadatel název projektu částka typ 

Obec Chbany ÚP Pořízení územně plánovací dokumentace 200 INV 

Obec Rokle ÚP územní plán Rokle 145 INV 

Obec Domoušice ÚP územní plán Domoušice, Solopysky 103 INV 

Obec Kytlice ÚP Dokončení územního plánu 43 INV 

Obec Bílence ÚP Územní plán obce 170 INV 

Obec Místo ÚP Územní plán 168 INV 

Obec Výsluní ÚP Nový územní plán 170 INV 

Obec Chudoslavice ÚP územní plán obce Chudoslavice 77 INV 

Obec Blšany u Loun ÚP územní plán sídelního útvaru 92 INV 

Obec Raná ÚP Nový územní plán 89 INV 

Obec Boleboř ÚP Územní plán obce 155 INV 

Obec Křimov ÚP Územní plán obce 140 INV 

Obec Račetice ÚP Nový územní plán obce Račetice 200 INV 

Obec Kamýk ÚP Územní plán obce 181 INV 

Obec Mariánské Radčice ÚP Územní plán obce 150 INV 

Obec Louka u Litvínova ÚP územní plán obce 60 INV 

Obec Krásný Dvůr ÚP Zpracování územního plánu 150 INV 

Obec Jimlín ÚP územní plán obce 200 INV 

Obec Podsedice ÚP územní plán obce 176 INV 

Městys Kovářská ÚP ÚPD Kovářská 200 INV 

Obec Lipová ÚP Nový územní plán 175 INV 

CELKEM   3 044   
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 OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 889 214,08 

2141 příjmy z úroků 203,36 

  zdroje - celkem 203,36 

5011 mzdové výdaje 1 468 087,00 

5021 ostatní osobní výdaje 584 600,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 473 439,44 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 171 812,70 

5162 telekomunikační služby 26 159,00 

5163 služby peněžních ústavů 214,00 

5169 nákup služeb 47 660,00 

5173 cestovné 34 194,00 

5175 občerstvení 19 476,00 

5424 nemocenská 8 291,00 
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5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

331 739,38 

  běžné výdaje 3 165 672,52 

4134 převody mezi účty 4 169 024,35 

  stav účtu k 31. 12. 2020 1 892 769,27 

Krajský akční plán (KAP) slouží k plánování, koordinaci a sledování tematických intervencí 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol 
v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií 
v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, 
Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a využití těchto 
výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést  
do konkrétních zacílených aktivit. Příjem podílů SR a EU v roce 2020 činil 4 169 tis. Kč. V rámci 
neinvestičních výdajů byly v roce 2020 hrazeny mzdy a s tím související výdaje, kancelářský 
materiál, cestovné, telekomunikační služby, výdaje na pohoštění při jednáních, nákup inzerce, 
náklady na zajištění školení a pronájem prostor v celkové výši 3 165 tis. Kč. Celkový rozpočet 
projektu činí 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2021. Projekt byl schválen 
usnesením č. 21/86R/2015 ze dne 8. 7. 2015. 
 

Projektový účet 236 305 

Fond rozvoje – hlavní účet II. 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 58 071 964,33 

2141 přijaté úroky 129 154,30 

2227 příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad 134 472,38 

2229 přijaté vratky transferů 5 364 685,07 

2322 přijaté pojistné náhrady 2 778 733,00 

4134 příděl z rozpočtu Ústeckého kraje 7 000 000,00 

4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad 583 318,65 

  zdroje - celkem 15 990 363,40 

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 316,88 

5021 ostatní osobní výdaje 512 300,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 13 966,57 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 068,55 

5163 služby peněžních ústavů 392,00 

5164 nájemné 4 235,00 

5166 konzultační, poradenské a právní služby 278 900,00 

5169 nákup služeb 784 080,00 

5171 opravy a udržování 2 767 392,14 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 33 000,00 

5222 neinvestiční transfery spolkům 9 787,00 

5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3 000,00 

5321 neinvestiční transfery obcím 52 075,00 

5325 neinvestiční transfer RRRS Severozápad 673 288,40 
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5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 310 727,33 

5364 
vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední 
úrovně 

12 130,72 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

48 200,00 

  běžné výdaje 5 564 859,59 

6345 investiční výdaje regionálním radám 154 733,72 

6356 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 79 823,57 

  kapitálové výdaje 234 557,29 

4134 převody mezi účty +292 410 363,75 

5345 převody mezi účty -357 742 260,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 2 931 014,60 

Financování připravovaných projektů 

Na tomto bankovním účtu je rozpočtovaná rezerva Fondu rozvoje Ústeckého kraje, která 
slouží na přípravu, podání žádosti o poskytnutí dotace, vlastní realizace (měkkého projektu, či 
stavby díla) a dalších případných prací týkajících se příslušného projektu. V roce 2020 došlo 
z důvodu posunu projektů k poměrně významnému zůstatku objemu prostředků v rezervě, a 
to ve výši 275 166 tis. Kč. Fyzicky byly finanční prostředky v rámci přídělu z rozpočtu 
převedeny rovnou na spořící účet v ČSOB (236 405), nebo zůstávají na jednotlivých 
projektových účtech. 
Převody mezi účty 4134 – zohledňují přijaté finanční prostředky převedené z účtu vedeného  
u České národní banky 236 341 (převod přijatých transferů). 
Převody mezi účty 5345 – zohledňují převod finančních prostředků dle potřebnosti na 
jednotlivé projektové účty, ze kterých jsou projekty hrazeny. 

Účet sloužil v roce 2020 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování 
následujících akcí: 

Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti 
Jednalo se o úhrady projektových dohledů a dalších nezbytně nutných výdajů v rámci 
udržitelnosti jednotlivých projektů: 

v tis. Kč 

Název projektu částka 

Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - nezpůsobilé 60 

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-
německém Krušnohoří 

148 

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 169 

Cyklostezka Ploučnice – oprava části poškozené cyklostezky 2 831 

IROP - Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna lesních mechanických 
prostředků 

208 

EHP/Norsko - Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu 242 

MV ČR- Program prevence kriminality - Práce odborníků s dětskými oběťmi - vratky 6 

MV ČR - Program prevence kriminality - Podpora krajských samospráv v oblasti 
stárnutí - vratky 

6 

Celkem 3 670 

Cyklostezka Ploučnice 

V roce 2020 byla provedena velmi dlouho plánovaná oprava této cyklostezky mezi  obcemi 
Benešov nad Ploučnicí a Františkov nad Ploučnicí v celkové délce cca 1,5 km. Oprava byla 
provedena ze stávajícího velmi poškozeného, či porušeného kaleného štěrku na pevnější a 
odolnější povrch, kterým bude asfaltový. Poškozený povrch tělesa cyklostezky z kaleného 
štěrku byl z důvodu extrémních přívalových dešťů v roce 2016 a to právě ve zmiňovaném 
úseku. Škodní událost byla uplatněna u pojišťovny Allianz, která ÚK již v roce 2016 poslala  



Příloha č. 11 

9 

na hlavní účet ÚK plnění z oznámené pojistné události ve výši 760 tis. Kč. Odborem majetku 
byl tento neočekávaný příjem v roce 2016 převeden do rezervy ÚK. Výdaje 2 831 tis. Kč 
vynaložené v roce 2020 se týkaly vyhotovení PD a DPS, rekonstrukce tělesa cyklostezky 
včetně TDS, AD a BOZP. 

 

Projektový účet 236 307 

 IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 55 621,67 

2141 přijaté úroky 99,75 

  zdroje - celkem 99,75 

5163 služby peněžních ústavů 164,00 

  běžné výdaje 164,00 

6121 budovy, haly, stavby 103 254 593,39 

  kapitálové výdaje 103 254 593,39 

4134 převody mezi účty 105 165 770,44 

  stav účtu k 31. 12. 2020 1 966 734,47 

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím 
rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu 
dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a 
obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a 
bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku 
zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení 
nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch 
vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele 
dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu 
či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2020 vynaloženy finanční prostředky  
v celkové výši 103 255 tis. Kč za stavební práce, překládky sítí, TDS, AD a BOZP. Celkové 
výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 490 742 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 
2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018. 

 

Projektový účet 236 308 

 SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří  

 Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK 

 Výstava – Příběh starého Mostu 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 63 552,74 

2141 přijaté úroky 63,33 

  zdroje - celkem 63,33 

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 000,00 

5021 ostatní osobní výdaje 187 038,00 
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5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 36 852,06 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 373,73 

5163 služby peněžních ústavů 194,00 

5166 konzultační, poradenské a právní služby 713 900,00 

5169 nákup služeb 1 612 324,14 

5173 cestovné 38 217,62 

5175 občerstvení 5 192,00 

5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 24 000,00 

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 318 739,99 

  běžné výdaje 3 005 831,54 

4134 převody mezi účty 3 069 601,58 

5345 převody mezi účty 70 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 57 386,11 

SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří (původní název byl 
Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří) 

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek 
podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou 
hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané umělecké předměty 
podrobeny uměleckohistorickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. 
Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti formou výstavy, 
konference a vydáním publikací. V roce 2020 bylo vynaloženo 10 256 tis. Kč, z toho především 
za restaurátorské práce, transporty uměleckých děl z ateliérů restaurátorů, tlumočení a 
překlady, zpracování výtvarného řešení výstavy 1 752 tis. Kč. Partnerům projektu byly 
přeposlány obdržené podpory od poskytovatele projektu ve výši 8 504 tis. Kč z eurového účtu. 
Prostředky zasílané jednotlivým partnerům nejsou zahrnuty do celkových výdajů projektu, 
jelikož se jedná o tzv. „průtokové dotace“. V průběhu roku proběhly 3 příjmové platby v celkové 
částce 34 600 €. Plánovaný termín realizace projektu je 2018 – 2021. Předpokládaný rozpočet 
Ústeckého kraje jako lead partnera projektu činí 6 000 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč představuje 
vlastní podíl. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje  
č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. 

 

Projektový účet 236 309 

 OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů 

 OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy 
a výměna oken 

 OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek 
a střechy, výměna oken 

 OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, Diagnostický ústav sociální péče 
Skalice - zateplení hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44) 

 OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - 
Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 1 696 096,13 

2141 přijaté úroky 140,77 
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  zdroje - celkem 140,77 

5163 služby peněžních ústavů 146,00 

5169 nákup služeb 26 620,00 

  běžné výdaje 26 766,00 

6121 budovy, haly, stavby 20 095 857,36 

6130 pozemky 194 000,00 

  kapitálové výdaje 20 289 857,36 

4134 převody mezi účty 19 300 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 679 613,54 

OP ŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - 
zateplení budovy včetně střechy 

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického 
managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště (včetně zateplení) včetně 
rekonstrukce a zateplení nové střechy. V rámci projektu byly v roce 2020 hrazeny výdaje  
ve výši 17 050 tis. Kč za stavební práce, TDS, AD, BOZP. Celkové předpokládané výdaje činí 
29 825 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 – 2021. Projekt byl schválen usnesením  
č. 043/59R/2019. 

 

Projektový účet 236 313 

 IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 11 326,60 

2141 příjmy z úroků 112,79 

  zdroje - celkem 112,79 

5163 služby peněžních ústavů 178,00 

  běžné výdaje 178,00 

6121 budovy, haly, stavby 138 278 272,03 

  kapitálové výdaje 138 278 272,03 

4134 převody mezi účty 139 548 755,41 

  stav účtu k 31. 12. 2020 1 281 744,77 

Cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace 
dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění 
vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného 
regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů 
komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této 
komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace  
v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění 
komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro 
ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V rámci 
projektu byly v roce 2020 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 138 278 tis. Kč  
za stavební práce, překládky sítí, TDS, AD a BOZP. Celkové výdaje projektu jsou 
předpokládány ve výši 220 000 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2021. 
Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
usnesením č. 058/13Z/2018. 
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Projektový účet 236 316 

 OP ŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 
technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně 
zateplení a sanace 

 OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké 
sportovní haly 

 OP ŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice 

 OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - 
zateplení budovy 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 4 938 740,03 

2141 příjmy z úroků 304,12 

  zdroje - celkem 304,12 

5163 služby peněžních ústavů 158,00 

  běžné výdaje 158,00 

6121 budovy, haly, stavby 37 522 347,58 

  kapitálové výdaje 37 522 347,58 

4134 převody mezi účty 38 200 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 5 616 538,57 

OP ŽP - Střední škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad 
Labem (reko pláště budovy) 

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově a zavedení energetického 
managementu. Dojde k rekonstrukci obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a 
sanace. Projekt měl být původně dokončen v roce 2020, ale došlo k jeho prodloužení z důvodu 
výskytu chráněných ptáků a pandemie COVID – 19. Byly uhrazeny výdaje ve výši 19 692 tis. 
Kč za stavební práce, TDS, BOZP. V roce 2021 pak bude dokončena stavba, včetně 
kolaudace včetně zpracování žádosti o platbu na základě závěrečné zprávy projektu. Celkové 
předpokládané výdaje činí 23 047 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2020 – 2021. Projekt 
byl schválen usnesením č. 043/59R/2019. 

OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - 
zateplení budovy 

Projekt je v realizaci a není stavebně dokončen. Předmětem projektu je realizace 
energetických opatření na budově a zavedení energetického managementu. V rámci projektu 
byly v roce 2020 hrazeny výdaje ve výši 17 140 tis. Kč za stavební práce, TDS, AD, BOZP. 
Závěrečná zpráva a žádost o platbu projektu zatím nebyly podány. Dosavadní realizační 
výdaje činily 49 719 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 094/28R/2017. 



Příloha č. 11 

13 

Projektový účet 236 317 

 IROP – Nová komunikace u města Chomutova 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 2 265 502,39 

2141 příjmy z úroků 269,81 

  zdroje - celkem 269,81 

5163 služby peněžních ústavů 216,00 

  běžné výdaje 216,00 

6121 budovy, haly, stavby 162 451 045,44 

  kapitálové výdaje 162 451 045,44 

4134 převody mezi účty 160 520 417,45 

  stav účtu k 31. 12. 2020 334 928,21 

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed 
města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě 
TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnici 1/13 ve směru na Ústí nad 
Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části  
o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. Součástí stavby jsou 2 okružní 
křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací projektu tedy vznikne nová trasa 
komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne na křižovatce Vinohradské ulice 
s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a 
přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. Cílem projektu je přispět 
k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení 
sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi 
s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. Hlavním cílem projektu je tak 
zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T z části modernizací/rekonstrukcí stávající infrastruktury 
a z části výstavbou nové trasy jednoho z vybraných úseků silniční infrastruktury, úseku silnice 
III/00732, k zajištění účinného dopravního propojení hospodářsky problémového regionu 
k infrastruktuře sítě TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. V rámci 
projektu byly v roce 2020 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 162 451 tis. Kč  
za stavební práce, překládky sítí VN a NN, TDS, AD a BOZP. Celkové výdaje projektu jsou 
předpokládány ve výši 575 825 tis. Kč. Projekt je realizován v období 2019 – 2023. 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl projekt schválen k realizaci usnesením  
č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

 

Projektový účet 236 318 

 IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 1 370 061,67 

2141 příjmy z úroků 136,06 

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 251,11 
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  zdroje - celkem 47 387,17 

5163 služby peněžních ústavů 218,00 

  běžné výdaje 218,00 

6121 budovy, haly, stavby 203 020 367,95 

  kapitálové výdaje 203 020 367,95 

4134 převody mezi účty 202 282 416,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 679 278,89 

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní 
objekty (Most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1,115, Most přes potok Čepel 
v km 1,406, Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500, Podchod pro pěší pod 
"Novou komunikací" v km 2,810). Stavba je umístěna jižně od města Roudnice nad Labem, a 
to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Hlavní 
trasa Nové komunikace ležící v nezastavěném území bude realizována nezávisle na výstavbě 
okružních křižovatek (dvou okružních křižovatek na západě Nové komunikace a jedné okružní 
křižovatky na jejím východním konci). Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační 
práce a to jednak po zrušených komunikacích v oblasti křižovatky sinic II/240 se silnicí II/246 
a jednak na plochách, které bude využívat stavba pro zařízení staveniště. Účelem stavby je 
odlehčení dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené 
přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V rámci projektu byly v roce 
2020 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 203 020 tis. Kč za archeologický průzkum, 
stavební práce, překládky sítí VN a NN, TDS, AD a BOZP. Celkové výdaje projektu jsou 
předpokládány ve výši 391 814 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2022. 
Realizace projektu byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením  
č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019. 

 

Projektový účet 236 320 

 OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET) 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 1 956 985,07 

2141 příjmy z úroků 146,96 

  zdroje - celkem 146,96 

5021 osobní výdaje 47 000,00 

5031 sociální pojištění 11 656,00 

5032 zdravotní pojištění 4 228,00 

5163 služby peněžních ústavů 338,00 

5212 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým 
osobám 

422 773,00 

5213 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým 
osobám 

2 897 986,00 

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 385 882,13 

5222 neinvestiční transfery spolkům 379 169,00 

5321 
neinvestiční transfery obcím a zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

481 908,00 

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 209,59 

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 668 981,99 
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5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

33 448,00 

  běžné výdaje 5 368 579,71 

4134 převody mezi účty 3 719 980,30 

  stav účtu k 31. 12. 2020 308 532,62 

Obecným cílem projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh práce žáků posledních 
ročníků středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje. Specifické cíle projektu 
se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích, diagnostických a dalších 
aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu a připraví ji na trh práce. V roce 2020 bylo 
vynaloženo 5 369 tis. Kč především na služby osobních poradců pro cílovou skupinu,  
na zprostředkování dotovaných pracovních míst a na rekvalifikační kurzy. Termín realizace 
projektu je 2019 – 2020. V termínu do 28. 2. 2021 byla podána závěrečná zpráva o realizaci 
projektu a žádost o platbu. Dne 1. 4. 2021 prostřednictvím systému MS2014+ kraj obdržel 
výzvu k odstranění nedostatků ve zprávě o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti 
o platbu. Termín pro odstranění vad byl stanoven do 12. 4. 2021. Předpokládaný rozpočet 
projektu byl 8 937 tis. Kč, z toho 447 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Realizace 
projektu byla schválena RÚK dne 29. 10. 2018 usnesením č. 018/52R/2018. 

 

Projektový účet 236 321 

 IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého 
kraje (ZZS ÚK) 

v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 1 085 960,01 

2141 příjmy z úroků 89,09 

  zdroje - celkem 89,09 

5163 služby peněžních ústavů 130,00 

5169 nákup služeb 217 800,00 

  běžné výdaje 217 930,00 

6122 stroje, přístroje, zařízení 2 792 438,00 

  kapitálové výdaje 2 792 438,00 

4134 převody mezi účty 2 513 194,20 

  stav účtu k 31. 12. 2020 588 875,30 

Hlavním cílem projektu je vybavení školicích středisek ZZS ÚK za účelem zvýšení 
připravenosti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) a preventivních prohlídek 
(PP) složkami Integrovaného záchranného systému (IZS), odbornou a laickou veřejností při 
řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním cíle projektu bude dosaženo zvýšení schopnosti 
poskytovat PNP na území dotčeném mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, a to jak 
ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické veřejnosti. Dojde ke zkrácení 
času pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci 
uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ÚK. V rámci projektu proběhla 
výběrová řízení na Lezecký trenažér pro ZZS ÚK, Školicí centrum zdravotnického operačního 
střediska (ZOS) pro ZZS ÚK, Simulátory práce v obtížných podmínkách pro ZZS ÚK a 
Simulátor sanitní vozidlo s vybavením vč. simulátoru mimořádných událostí pro ZZS ÚK. 
V roce 2020 byly uhrazeny výdaje ve výši 3 010 tis. Kč na vybavení (např. na lezecký trenažér).  
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Celkový rozpočet projektu činí 60 764 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2019 
- 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/8Z/2017. 
 

Projektový účet 236 324 

 IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 264 208,47 

2141 příjmy z úroků 43,86 

  zdroje - celkem 43,86 

5163 služby peněžních ústavů 136,00 

  běžné výdaje 136,00 

6121 budovy, haly, stavby 32 262 129,84 

  kapitálové výdaje 32 262 129,84 

4134 převody mezi účty 32 758 141,51 

  stav účtu k 31. 12. 2020 760 128,00 

Projekt byl v roce 2020 ukončen. Cílem projektu bylo zvýšení mobility pracovní síly 
prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. 
Realizací projektu došlo ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní 
dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu bylo zlepšení technických a 
bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku 
zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení 
nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch 
vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele 
dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, 
pobytu, či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2020 vynaloženy výdaje v celkové 
výši 32 262 tis. Kč za stavební práce, překládky sítí, TDS, AD a BOZP. Celkové realizační 
výdaje projektu činily 117 496 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2019 – 2020. 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl projekt schválen k realizaci usnesením č. 58/13Z/2018  
ze dne 25. 6. 2018. 

 

Projektový účet 236 331 

 IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Račice - Hněvice 

 SFDI - Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Dobříň - Račice 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 843 321,87 

2141 příjmy z úroků 90,86 

  zdroje - celkem 90,86 

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 863,00 

5163 služby peněžních ústavů 184,00 
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  běžné výdaje 8 047,00 

6121 budovy, haly, stavby 34 851 403,49 

  kapitálové výdaje 34 851 403,49 

4134 převody mezi účty 35 777 861,99 

  stav účtu k 31. 12. 2020 1 761 824,23 

IROP – Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Račice – Hněvice 

Projekt byl v roce 2020 ukončen. Realizací projektu došlo k zabezpečení rozvoje kvality 
dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice 
a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů, 
zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Projekt navazuje na další 
dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení 
výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) 
využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně 
měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce 
cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně 
plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl podán do IROP. Došlo k tomu 
především z důvodu náročnosti stávajícího vedení cyklotrasy po silnici III. třídy patřící 

Ústeckému kraji, č. III/24050, která vede skrz intravilán dvou obcí, kde dochází ke křížení 

vozidel s cyklisty, což je pro ně nebezpečné. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde 
částečně k odklonění stávající cyklotrasy do samostatného, fyzicky odděleného tělesa 
cyklostezky podél Labe. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k jejich 
bezpečnějšímu průjezdu obcemi. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, 
délky cca 4,000 km, v trase: Račice - Štětí s napojením na stávající cyklotrasu v úseku ze Štětí 
směrem na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, kde se napojuje na již vybudovanou část 
Labské stezky s možností dvojí trasy. A to buď směrem na Mělník a dále do Středočeského, 
Pardubického a Královéhradeckého kraje s možností dojet po této cyklotrase až k prameni 
řeky Labe. Nebo bude možné jet směrem na Hořín – Zelčín, na nově vybudovanou část 
cyklotras s názvem „Vltavská stezka“ a s možností dojet až do hlavního města Prahy, 
respektive, dojet, až k prameni Vltavy. Realizací tohoto úseku, v délce 4 kilometry s odbočkou 
k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území 
Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 
96 km. 

Realizace projektu sleduje následující cíle: 

 Zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu. 

 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. 

 Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil. 

 Rozvoj a optimalizace sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji. 
V roce 2020 byly hrazeny výdaje ve výši cca 32 594 tis. Kč. Jednalo se o náklady na stavební 
práce. Doba realizace byla 2019 - 2020. Celkové výdaje projektu byly 38 920 tis. Kč a projekt 
byl schválen v rámci usnesení Rady Ústeckého kraje číslo 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017. 

SFDI – Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Dobříň – Račice 

Projekt byl v roce 2020 ukončen. Projekt zabezpečil rozvoj kvality dopravní obslužnosti a 
propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice  
nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů, zvýšení podílu 
cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Projekt navazuje na další dvě etapy, 
přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této 
části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána 
v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být 
podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 
km). Vzhledem k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované 
etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl realizován a financován ze Státního fondu 



Příloha č. 11 

18 

dopravní infrastruktury. Došlo k tomu především z důvodu náročnosti stávajícího vedení 
cyklotrasy po silnici III. třídy patřící Ústeckému kraji, č. III/24050, která vede, či probíhá skrz 
intravilán několika obcí, kde dochází k několika křížením vozidel s cyklisty, což je pro ně 
nebezpečné. Po vybudování nového tělesa cyklostezky dojde k odklonění stávající cyklotrasy 
do samostatného, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe, a to bez veřejného 
provozu. Tím zároveň dojde k lepšímu komfortu pro cyklisty a k bezpečnějšímu průjezdu 
cyklistů okolo těchto obcí. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 
4,240 km, v trase: Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice s napojením na stávající cyklotrasu. 
Realizace projektu sleduje následující cíle: 

 Zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu. 

 Zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu. 

 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. 

 Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil. 

 Rozvoj a optimalizace sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji. 
Již v roce 2019 byla podána žádost o podporu se spolufinancování ze SFDI, která byla 
úspěšná a podpora byla ÚK poskytnuta ve výši 8 920 tis. Kč. Výdaje 2 265 tis. Kč vynaložené 
v roce 2020 se týkaly výstavby tělesa cyklostezky včetně TDS, AD a BOZP. Celkové výdaje 
projektu byly 22 026 tis. Kč. Doba realizace byla 2019 - 2020. Projekt a jeho realizace byl 
schválen v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017. 

 

Projektový účet 236 334 

 IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 38 384,72 

2141 příjmy z úroků 127,54 

  zdroje - celkem 127,54 

5139 nákup materiálu 5 132,82 

5163 služby peněžních ústavů 208,00 

  běžné výdaje 5 340,82 

6121 budovy, haly, stavby 30 079 436,98 

  kapitálové výdaje 30 079 436,98 

4134 převody mezi účty 31 012 294,69 

  stav účtu k 31. 12. 2020 966 029,15 

Projekt byl v roce 2020 ukončen. Cílem tohoto projektu bylo zabezpečit rozvoj kvality dopravní 
obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a 
Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů, 
zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Projekt navazuje na další 
dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení 
výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) 
využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně 
měla být podána žádost za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce  
cca 21 km). Vzhledem k omezení výše alokace a snížení maximální výše dotace na jeden 
projekt, byl z celé, původně plánované etapy 3, vybrán právě tento úsek. Předmětem projektu 
byla stavba pouze vybraného úseku, délky cca 2,900 km, v trase: Třeboutice – Nučnice 
motorest s napojením na stávající cyklotrasu. V rámci projektu byly v roce 2020 vynaloženy 
výdaje v celkové výši 30 084 tis. Kč za stavební práce, TDS, TDI a BOZP. Celkové realizační 
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výdaje činily 49 819 tis. Kč. Realizace projektu proběhla v letech 2019-2020. Projekt byl 
schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016. 

 

Projektový účet 236 338 

 OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 A (IKAP A) 

 OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 2 A 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 8 770 161,06 

2141 přijaté úroky 794,17 

2229 ostatní přijaté vratky transferů 187 947,82 

4116 ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu -1 214 055,63 

  zdroje - celkem -1 025 313,64 

5011 mzdové výdaje 1 634 833,25 

5021 ostatní osobní výdaje 4 838 196,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 003 044,24 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 364 007,99 

5139 nákup materiálu 73 139,48 

5162 telekomunikační služby 43 226,50 

5163 služby peněžních ústavů 649,00 

5164 nájemné 112 279,51 

5168 zpracování dat 134 085,45 

5169 nákup služeb 1 052 366,31 

5173 cestovné 187 659,02 

5175 občerstvení 271 421,24 

5182 pokladna 58 262,00 

5222 neinvestiční transfery spolkům 4 139 274,00 

5321 neinvestiční transfery obcím 27 145 913,32 

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 387 049,32 

5332 neinvestiční transfery vysokým školám 5 019 897,60 

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 7 353 936,77 

5364 vratky transferů 151 734,67 

5424 náhrada mezd v době nemoci 2 052,50 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

906 414,90 

  běžné výdaje 54 879 443,07 

6322 investiční transfery spolkům 1 048 000,00 

6341 investiční transfery obcím 7 543 882,68 

6351 investiční transfery příspěvkovým organizacím 121 753,15 

6352 investiční transfery vysokým školám 3 552 688,40 

6356 jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 313 309,75 

  kapitálové výdaje 14 579 633,98 

4134 převody mezi účty 86 590 783,43 

  stav účtu k 31. 12. 2020 24 876 553,80 
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OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 1A 

Cílem projektu bylo zvýšení kvality výuky naplňováním KAP 1. Bylo vytvořeno 8 odborných 
metodických skupin, které povede 8 krajských metodiků. Jde o oblasti čtenářské, matematické 
a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání, spolupráci škol a firem a o předměty Fyzika, 
BioIogie a Chemie. Cílil zejména na pedagogy mateřských, základních, středních i vyšších 
odborných škol. Hlavními činnostmi bude provozování mobilních center kolegiální podpory, 
poradenství, vzdělávání a pořádání odborných veletrhů. Projekt byl komplementární  
s projektem IKAP B. Na fondový účet vedený u ČNB byly obdrženy v rámci realizaci projektu 
finanční prostředky v celkové výši 11 250 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2020 hrazeny projektové výdaje 
v celkové výši 4 716 tis. Kč. Termín realizace projektu byl prodloužen 2017 - 2020. Celkové 
výdaje projektu byly 46 958 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje 
č. 042/25R/2017 a 043/25R/2017 ze dne 02. 10. 2017 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 2A 

Cíle projektů IKAP byly připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského 
akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci 
projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP 2 A „Podpora polytechnického vzdělávání a 
gramotností v Ústeckém kraji“ je zaměřen především na podporu polytechnického vzdělávání 
a gramotností. V rámci projektu se bude i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické 
skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra 
kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci  
s Pedagogickým centrem. Další aktivitou projektu je rozšíření provozu centra virtuálního 
prototypování na PVC a kovy, které vzniklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), 
Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky 
projektu docházet žáci středních škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat  
s technologií 3D tisků. Vzniknou také technické kluby (TK), které navážou na již existující 
digibuňky vytvořené z projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP 1 
A). Technické kluby vznikají v následujících 17 obcích: Bílina, Česká Kamenice, Duchcov, 
Louny, Štětí, Ústí nad Labe m, Děčín, Most, Chomutov, Litoměřice, Kadaň, Žatec, Jirkov, 
Roudnice nad Labem, Krupka, Litvínov, Lovosice. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou  
z pohledu škol, která bude také pokračovat, je úhrada nákladů na dopravu školám v ÚK na 
exkurze, programy vzájemného učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky 
a spolupráce škol a firem. Ve spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou 
akreditované kurzy pro učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná 
se o přechodné řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. 
Poslední aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována  
ve spolupráci s partnerem Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje. Projekt je 
komplementární s projektem IKAP 2 B. Na fondový účet vedený u ČNB byly obdrženy v rámci 
realizaci projektu neinvestiční prostředky v celkové výši 48 454 tis. Kč a investiční prostředky 
v celkové výši 21 302 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2020 
byly vynaloženy výdaje ve výši 64 790 tis. Kč. Odhad výdajů na tento projekt je  
183 570 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a schválení 
partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020. 
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Projektový účet 236 339 

 EURO účet 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 677 840,97 

4152 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 24 376 441,63 

  zdroje - celkem 24 376 441,63 

5163 služby peněžních ústavů 160,84 

5191 zaplacené sankce 127,05 

5532 ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 15 401 616,67 

  běžné výdaje 15 401 904,56 

8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 159 372,55 

5345 převody mezi účty -4 802 490,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 5 009 260,59 

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly 
rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně 
EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. V průběhu roku 2020 došlo 
u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné, či závěrečné platby 
za realizaci projektu. 

Přijaté transfery od mezinárodních institucí v roce 2020 na valutový účet: 
 v tis. Kč 

název projektu přijatá částka 

SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 9 681 

Interreg Central Europe – ECOS4IN 6 572 

SN/CZ – VITA-MIN 4 201 

INTERREG EUROPE- RFC 2 714 

Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL 782 

SN/CZ – ODCOM 265 

INTERREG EUROPE- SIE - SME 161 

celkem 24 376 

Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2020 k níže uvedeným 
pohybům u jednotlivých realizací projektů: 

 SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 

V průběhu roku došlo k přeposlání transferu projektový partnerům ve výši 8 504 tis. Kč. 

 Interreg Central Europe – ECOS4IN 

V průběhu roku došlo k přeposlání transferu projektový partnerům ve výši 5 078 tis. Kč. 

 Interreg Europe – RFC 

V průběhu roku došlo k přeposlání transferu projektový partnerům projektu 1 819 tis. Kč. 
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Projektový účet 236 341 

 Fondový účet ČNB 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 1 240 899,02 

2143 kurzové rozdíly v příjmech 37 790,89 

4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 605 193,00 

4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 188 108 341,90 

4152 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 452 487,05 

4216 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 528 706 749,51 

  zdroje - celkem 720 910 562,35 

5142 kurzové rozdíly ve výdajích 38,63 

5163 služby peněžních ústavů 225,60 

  běžné výdaje 264,23 

4134 převody mezi účty +70 000,00 

5345 převody mezi účty -682 581 256,88 

  stav účtu k 31. 12. 2020 39 639 940,26 

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní 
účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji 
ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na 
jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2020 byly na účet zaslány finanční 
prostředky v celkové výši 720 873 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů. 
 v tis. Kč 

Název projektu Částka 

IROP - Nová komunikace u města Chomutova 192 399 

IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 96 665 

OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 A (IKAP 2A) 69 757 

IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – Evropská 
knihovna 

64 140 

IROP - REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava 63 075 

IROP - Střední škola technická Most – rekonstrukce objektu šaten na dílny 62 781 

OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.) 38 399 

OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B (IKAP 1B) 33 134 

OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2 B (IKAP 2B) 28 103 

IROP - Střední škola technická Most - Vybavení dílen praktického vyučování 19 481 

OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 A (IKAP 1A) 12 464 

OP ŽP- Střední škola technická Most- Snížení energetické náročnosti velké 
sportovní haly 

9 378 

OP VVV - Smart akcelerátor II 6 254 

OP VVV - Krajský akční plán Ústeckého kraje 4 169 

NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 3 605 

OP Z - Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET) 3 488 

OP TP - Regionální stálá konference Ústeckého kraje II 3 180 

OP TP - Regionální stálá konference Ústeckého kraje III 2 341 

OP Z - Predikce trhu práce (KOMPAS) 1 721 

OP Z - Změna je cesta 1 656 
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OP Z - Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje 1 544 

OP Z - Kompetence 4.0 1 414 

SN/CZ - Projekt "TetraoVit Revitalizace Cínoveckého rašeliniště a ochrana 
tetřívka obecného" 

479 

OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL 343 

MPO - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s 
přechodem na vysílací standard DVB-T2 

280 

SN/CZ - VITA-MIN 247 

OP Z - Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK 
2021-2030 

210 

MK ČR - Výstava „Příběh starého Mostu“ 110 

SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 22 

SN/CZ - Moorevital 18 

Cíl 2 - "Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“ 16 

Celkem 720 873 

 

Projektový účet 236 342 

 OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 B (IKAP B) 

 OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 2 B 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 4 481 894,51 

2141 přijaté úroky 421,41 

2229 ostatní přijaté vratky transferů 455 985,69 

2322 přijaté pojistné náhrady 18 889,00 

4216 ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu -14 190,93 

  zdroje - celkem 461 105,17 

5011 mzdové výdaje 1 232 639,50 

5021 ostatní osobní výdaje 5 044 049,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 792 978,39 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 287 774,44 

5041 odměny za využití duševního vlastnictví 96 800,00 

5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 089,00 

5139 nákup materiálu 131 237,77 

5162 telekomunikační služby 22 447,33 

5163 služby peněžních ústavů 507,00 

5164 nájemné 24 200,00 

5168 zpracování dat 115 914,55 

5169 nákup služeb 1 480 190,00 

5173 cestovné 21 548,05 

5175 občerstvení 102 348,85 

5182 pokladna 51 372,00 

5321 neinvestiční transfery obcím 2 763 855,00 

5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 181 911,30 

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 22 456 314,46 
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5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

2 374 915,60 

  běžné výdaje 38 201 092,24 

6341 investiční transfery obcím 98 627,10 

  kapitálové výdaje 98 627,10 

4134 převody mezi účty 35 472 328,12 

  stav účtu k 31. 12. 2020 2 115 608,46 

V rámci rozpočtu daného roku lze přijaté a vrácené transfery dané položky kompenzovat. 
Z tohoto důvodu byly finanční prostředky v rámci vypořádání projektu vráceny zpět do státního 
rozpočtu s položkou 4216 - ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu. Na této 
položce jsou vykázány prostředky záporně ve výši 14 190,93 Kč, jelikož původně byly přijaty 
na účet vedený u České národní banky (236341). 

OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 1B 

Projekt byl zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 B ÚK prostřednictvím přímé a cílené 
podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné 
vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, 
programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Zapojeno bylo 58 středních,  
105 základních a min. 20 mateřských škol. Speciální pedagogická centra a soukromé školy 
byly partneři s finančním podílem. Projekt byl komplementární s projektem IKAP 1 A. Příjem 
podílů SR a EU od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na fondový účet vedený 
u ČNB v roce 2020 činil celkem 33 120 tis. Kč. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2020 
hrazeny projektové výdaje v celkové výši 11 526 tis. Kč a investiční výdaje 99 tis. Kč. Celkové 
výdaje projektu byly 80 850 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2019 - 2020. Projekt byl 
schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 2B 

Projekty IKAP byly připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského 
akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci 
projektů ze strany MŠMT. Projekt IKAP 2 B „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém 
kraji“ je zaměřen na podporu společného vzdělávání ve středních, základních i mateřských 
školách. Ve spolupráci se Speciálními pedagogickými centry budou podporovány aktivity 
zaměřené na logopedii a na zlepšení komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků zejména  
na 1. stupni ZŠ. Jedná se o navazující aktivity v projektu PROKOM, který byl v roce 2019 
ukončen. Dále bude ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) 
podporováno karierové poradenství a to ve stejném, osvědčeném modelu, který je realizován 
nyní. Poradna bude také spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém 
vzdělávání i při pilotním zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a 
středních škol v kraji. V rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy 
bude personálně podpořeno odborné pracoviště PPP v Kadani. V roce 2020 byly vynaloženy 
výdaje ve výši 26 624 tis. Kč. Odhad výdajů na tento projekt je 98 605 tis. Kč. Termín realizace 
projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a schválení partnerství bylo schváleno 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020. 
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Projektový účet 236 347 

 OP VVV - Smart akcelerátor II 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 14 914 805,72 

2141 přijaté úroky 1 055,90 

  zdroje - celkem 1 055,90 

5011 mzdové výdaje 405 630,10 

5021 ostatní osobní výdaje 2 196 290,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 666 741,99 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 540,31 

5162 telekomunikační služby 21 657,54 

5163 služby peněžních ústavů 224,00 

5169 nákup služeb 90 291,48 

5173 cestovné 94 063,88 

5175 občerstvení 11 042,00 

5213 
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům - právnickým osobám 

1 189 750,00 

5222 neinvestiční transfery spolkům 6 227 744,27 

5332 neinvestiční transfery vysokým školám 315 957,68 

5424 náhrady mezd v době nemoci 1 801,60 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

419 577,64 

  běžné výdaje 11 866 312,49 

4134 převody mezi účty 2 000 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 5 049 549,13 

Projekt obsahem a aktivitami navazuje na projekt Smart akcelerátor. Cílem projektu je podpořit 
rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 
manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů (RIS3 strategie). 
Projekt zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, 
zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a 
realizaci opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu 
výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a 
odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Na běžný účet vedený u 
ČNB byly obdrženy v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 12 454 tis. Kč  
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2020 byly hrazeny mzdové a s tím 
související výdaje, cestovné, občerstvení, ostatní a telekomunikační služby v celkové výši  
4 133 tis. Kč. V průběhu roku, pak byla partnerovi projektu „Inovačnímu centru Ústeckého 
kraje“ doplněna záloha v celkové výši 5 768 tis. Kč. Dále proplacené zálohové platby v rámci 
projektové aktivity Asistenční vouchery v celkové výši 1 966 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu 
činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2020 – 02/2022. Projekt byl schválen 
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 031/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018. 



Příloha č. 11 

26 

Projektový účet 236 400 

 Úvěrový rámec 2016 - 2023 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 2 765,47 

2141 přijaté úroky 134,75 

8123 financování - načerpání úvěrového rámce 672 011 503,15 

  zdroje - celkem 672 011 637,90 

5141 úroky z úvěrového rámce 3 430 941,73 

5163 služby peněžních ústavů 264,00 

8124 splátka úvěrového rámce 498 541 544,06 

  běžné výdaje 501 972 749,79 

4134 převody mezi účty +501 972 214,06 

5345 převody mezi účty -672 011 503,15 

  stav účtu k 31. 12. 2020 2 364,49 

Úvěrový rámec 2016 – 2023 je určen na předfinancování státního a evropského podílu 
realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 
2023. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 600 000 tis. Kč. Byla 
uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem 
(smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). 
Splátky jistiny úvěrového rámce probíhají průběžně po připsání dotací na úhradu státního a 
evropského podílu projektů v rámci vyúčtování těchto projektů. 

Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2020 čerpány na projekty v objemu 672 012 tis. Kč a 
splátky jistiny úvěrového rámce byly ve výši 498 542 tis. Kč. Úroky z úvěrového rámce činily 
3 431 tis. Kč. 

Přehled čerpání a splácení úvěrového rámce 2016 – 2023: 
 

Projekty Čerpáno (v tis. Kč) 

REKO II/262,II/265,II/266 v úseku Starý Šachov-Děčín, Krásná Lípa-
Velký Šenov, Šluknov-Lobendava 229 873 

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 176 732 

Nová komunikace u města Chomutova 122 420 

Depozitář SVK v Ústí nad Labem-Evropská knihovna 76 176 

Labská stezka č. 2 - etapa 3, Račice - Hněvice 25 178 

SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování 23 107 

Labská stezka č. 2 - etapa 3, Třeboutice - Nučnice 16 013 

Vybavení a obnova výukových středisek IZS - ZZS ÚK 2 513 

Celkem čerpání úvěru 672 012 
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Projekty Splaceno (v tis. Kč) 

Nová komunikace u města Chomutova 192 399 

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 96 665 

SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování 82 262 

Depozitář SVK v Ústí nad Labem-Evropská knihovna 64 141 

REKO II/262,II/265,II/266 v úseku Starý Šachov-Děčín, Krásná Lípa-
Velký Šenov, Šluknov-Lobendava 63 075 

Celkem splácení úvěru 498 542 

 

Projektový účet 236 402 

 INTERREG EUROPE - RFC 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 545 202,26 

2141 přijaté úroky 139,51 

  zdroje - celkem 139,51 

5011 mzdové výdaje 293 953,00 

5021 ostatní osobní výdaje 644 206,00 

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 226 017,02 

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 82 022,33 

5041 odměny za využití duševního vlastnictví 39 000,00 

5156 pohonné hmoty 2 107,94 

5163 služby peněžních ústavů 58,00 

5164 nájemné 4 719,00 

5166 konzultační, poradenské a právní služby 49 900,00 

5169 nákup služeb 46 841,90 

5173 cestovné 49 199,64 

5175 občerstvení 14 150,00 

5424 náhrady mezd v době nemoci 2 971,50 

5909 
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – přeúčtování 
výdajů minulých let 

163 419,19 

  běžné výdaje 1 618 565,52 

4134 převody mezi účty 2 000 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 926 776,25 

Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst. Na eurový 
účet byly obdrženy finanční prostředky v celkové výši 2 715 tis. Kč od Région Hauts-de-
France, Francie. V roce 2020 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, PHM, 
občerstvení, konzultační služby, nájemné v celkové výši 3 440 tis. Kč, z toho projektovým 
partnerům byly poskytnuty průtokové dotace podílu EU ve výši 1 820 tis. Kč z eurového účtu. 
Celkový rozpočet projektu činí 38 719 tis. Kč, včetně průtokových dotací pro projektové 
partnery. Termín realizace projektu je 08/2019 – 07/2023. Projekt byl schválen usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019. 
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Projektový účet 236 403 

 Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje PPF 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 213 327 420,04 

2141 příjmy z úroků 712 301,81 

  zdroje - celkem 712 301,81 

5345 převody mezi účty 214 000 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 39 721,85 

Koncem roku 2014 byl zřízen spořicí účet u PPF. V průběhu roku z tohoto účtu byly postupně 
převedeny prostředky na nový zhodnocovací účet u ČSOB. Na účtu zbyly koncem období 
pouze velmi malé prostředky ve výši necelých 39 tis. Kč. 

 

Projektový účet 236 405 

 Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje ČSOB 

 v Kč 

Pohyby na účtu v roce 2020 

druhové 
zatřídění 

název částka 

  počáteční stav (zůstatek roku 2019) 0,00 

2141 příjmy z úroků 28 484,69 

4134 příděl do fondu 200 775 000,00 

  zdroje - celkem 200 803 484,69 

4134 převody mezi účty +149 448 132,00 

5345 převody mezi účty -188 950 000,00 

  stav účtu k 31. 12. 2020 161 301 616,69 

V roce 2020 byl u ČSOB nově zřízen spořicí účet. V průběhu roku na tomto účtu zůstaly 
převedené prostředky, které byly v daném roce tzv. „volné“ v rámci Fondu rozvoje Ústeckého 
kraje. Také proto přijaté úroky na všech účtech FR ÚK dosáhly výše přes 897 tis. Kč. 

 

Zpracoval odbor regionálního rozvoje a ekonomický odbor 
V Ústí nad Labem dne 3. května 2021 


