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Vážení spoluobčané,
opět jsme pro vás shromáždili základní fakta a údaje o činnosti Ústeckého kraje a jeho krajského
úřadu v uplynulém roce 2005. Informace, které vám předkládáme, podle mého názoru velmi
dobře dokumentují, jak soustavně roste význam kraje pro život nás všech. Slouží občanům
prostřednictvím svých nemocnic, škol, ústavů sociální péče nebo domovů důchodců. Zajišťuje
také dopravní obslužnost i údržbu silnic. Základní informace o všech těchto věcech najdete
na následujících stránkách.

Rok 2005 byl pro Ústecký kraj prvním rokem historicky druhého krajského zastupitelstva. Byl bohatý
na zásadní události - jmenujme například má jednání o stavbě dálnice D8 přes Krušné hory
a problematické České středohoří. Kraj a jeho příspěvkové organizace se také musely vyrovnat se
zásadními změnami v legislativě. Například krajem zřizované školy poprvé přijímaly žáky podle
nových pravidel. Organizačně náročné bylo i nastartování procesu čerpání peněz z evropských
strukturálních fondů. Myslím, že byly pro náš region úspěšné. Předně bych vyzdvihl fakt, že kraj
i v tomto období úspěšně plnil své hlavní povinnosti, tedy zajišťoval pro občany služby v oblasti
zdravotnictví, školství, dopravy a sociální péče, aniž by se přitom potýkal s nějakými zásadními
ekonomickými problémy. Právě naopak, i v loňském roce jsme hospodařili šetrně a s rozmyslem
a v krajské pokladně tak zbylo pro letošní rok několik desítek milionů korun. Loňský rok také přinesl
dokončení několika zásadních investičních akcí. Z oblasti dopravy to bylo například dokončení
rekonstrukce hraničního mostu ve Vejprtech, díky němuž je v provozu již čtrnáctý silniční hraniční
přechod na česko-saské státní hranici v našem kraji. Kraj také na sklonku loňského roku úspěšně
odstartoval stavbu nového litoměřického mostu a dálničního přivaděče Prosmyky, pro kterou se
podařilo získat první z řady dotací z evropských strukturálních fondů. Důležité bylo i dokončení
výstavby nového střediska záchranné služby v Mostě a zahájení stavby nového střediska záchranné
služby v Litoměřicích.

Myslím, že se rok 2005 dá považovat za úspěšný. Byl to rok plný poctivé a přínosné práce,
za kterou bych chtěl svým spolupracovníkům a kolegům poděkovat.

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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V Ústeckém kraji je celkem 354 obcí, z toho 46 má statut města. Z hlediska výkonu státní správy
je kraj dělen na správní obvody obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním
úřadem, včetně jejich sídel. Ústecký kraj má 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností:
Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice
nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem: Benešov nad Ploučnicí, Bílina, Česká Kamenice, Děčín, Duchcov,
Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Krupka, Libochovice, Libouchec, Litoměřice,
Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Postoloprty, Roudnice nad Labem, Rumburk,
Šluknov, Štětí, Teplice, Ústí nad Labem, Úštěk, Varnsdorf, Vejprty, Velké Březno a Žatec.
V Ústeckém kraji byla v roce 2005 tři statutární měta - Ústí nad Labem, Most a Teplice.

• Ústecký kraj má 823 173 obyvatel (5. místo v ČR). V roce 2005 se v našem kraji narodilo
8 725 dětí, v počtu narozených na 1 000 obyvatel zaujímá Ústecký kraj prvenství mezi čtrnácti
kraji ČR. V ukazatelích porodnosti, úmrtnosti, rozvodovosti a potratovosti převyšuje náš kraj
republikový průměr.
• Průměrný věk obyvatel Ústeckého kraje je 38,5 let.
• Hustota obyvatel 154 obyvatel/km2 (4. nejlidnatější oblast v ČR).
• Rozloha kraje je 5 335 km2, což je 6,8 % rozlohy ČR. Zemědělská půda zaujímá více než 50 %
území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území.
• V roce 2004 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice 6,8 %.
V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 84,5 % republikového průměru a je mezi kraji na
deváté pozici.
• Počet sídel: 354 obcí, z toho je 46 měst, ve kterých žije 79,7 % obyvatel
• Nejvyšší místo: úbočí hory Klínovec.
• Nejnižší místo: výtok řeky Labe u Hřenska (115 m n.m.) - nejníže položené místo v ČR.

(Zdroj: webové stránky Českého statistického úřadu)
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• Ústecký kraj je zřizovatelem 202 příspěvkových organizací, nejvíce (celkem 157) jich pracuje
v oblasti školství. V sociální oblasti kraj zřizuje 19 organizací, v oblasti zdravotnictví 11. Celkem
13 příspěvkových organizací zřizuje kraj v oblasti kultury, jednu příspěvkovou organizaci v oblasti
dopravy a jednu v oblasti správy majetku.
• Krajský úřad Ústeckého kraje má 434 zaměstnanců, z toho 116 mužů (věkový průměr 45,47)
a 318 žen (věkový průměr 42,20).
• Účetní hodnota nemovitého majetku Ústeckého kraje je přibližně 19 miliard korun.
• Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 je schválen jako schodkový se zapojením finančních
prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 milionů korun
a investičním úvěrem maximálně do výše 150 milionů korun pro oblast dopravy a zdravotnictví
v absolutní výši 9,959 miliardy korun.
V roce 2005 rozdělil Ústecký kraj na nejrůznějších dotacích 312,261 milionu korun.

Dotační politika Ústeckého kraje

41,5 milionů korun

z toho (v milionech korun):
- pro nezařazené programy

4,3

- pro školství - sport pro všechny + volnočasové aktivity

10

- pro kulturu

3,2

- pro sociální věci a zdravotnictví

15

- pro životní prostředí a zemědělství

Ostatní dotace

9

50,366 milionů korun

z toho (v milionech korun):
- pro mimoškolní výchovu

1,2

- pro přímou podporu divadel

13

- stipendia

3

- lesy
- regionální funkce knihoven

Reprodukce majetku obcí
Fondy financované z rozpočtu kraje

23
10,166

40 milionů korun
180,395 milionů korun

- Fond vodního hospodářství
- Fond rozvoje - celkem

10
170,395

z toho (v milionech korun):
- rozvojové programy kraje

57,404

- program obnovy venkova

38

- záchrana kulturních památek

14,404

- podpora rozvoje obcí – ÚPD

5

- Fond Evropa - celkem

Celkem

112,991

312,261 milionů korun

Úhrada veřejné služby - základní dopravní obslužnost a žákovské jízdné 616,659 milionů korun.
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Kraje vykonávají dva druhy činností. Ve státní správě kraje zajišťují pro stát výkon určitých agend
a dostávají za to zaplaceno formou příspěvku na výkon státní správy. V rámci státní správy jsou
například přeposílány dotace ze státního rozpočtu obcím, jsou prováděna správní rozhodnutí
a odvolací řízení a vybírány správní poplatky v určitých oblastech.
Termínem samospráva pak míníme plnění úkolů zaměřených na podporu fungování a rozvoje
kraje jako samostatného územního celku. S tím souvisejí výdaje spojené s provozem krajských
organizací (škol, muzeí, sociálních ústavů, atd.), s investicemi do krajského majetku, turistickým
ruchem, propagací kraje, či podporou zájmových a dobrovolných organizací v kraji – tedy o výdaje,
které jdou „nad rámec zákonných povinností“, avšak pro rozvoj kraje jsou nezbytné. Výdaje
na státní správu i samosprávu jsou v rozpočtu Ústeckého kraje členěny podle jednotlivých odborů
krajského úřadu, které se o konkrétní odvětví starají.

Zřícenina hradu Házmburk
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Morový sloup, Zámecké náměstí Teplice
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Ing. Šulc Jiří

Vonka Radek

Ing. Fiala Petr

RSDr. Balín Vlastimil

PaedDr. Brázda Petr

Bubeníček Oldřich

Ing. Budjač René

Bureš Miroslav

Cingel Jaroslav

Mgr. Černá Helena

PhDr. Doležal Vlastimil

PaedDr. Dušek Zdeněk

Engl Radek

Foldyna Jaroslav

Ing. Forman Luděk
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JUDr. Franc Milan

Mgr. Gandalovič Petr

Hanousková Jitka

Ing. Haškovcová Olga

PhDr. Hofmann Václav

Mgr. Hojdarová Kateřina

PaedDr. Homolka Václav

Hrábková Dana

Ing. Hruška Ladislav

Husák Petr

Hynouš Karel

Mgr. Knoblauch Erich

Ing. Kouda Pavel

RSDr. Kraft Jiří

JUDr. Krčmárik Karel
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Mgr. Kříž Tomáš

Kubal Josef

Mgr. Kubata Jan

Kurcin Jiří

JUDr. Lavička Zděnek

Lukáčová Hana

JUDr. Michalec Jan

RNDr. Mirvaldová Věra

Mgr. Motl Luboš

Pospíšil Jaromír

RSDr. Rybák Stanislav

Bc. Ryšánková Jana

Ing. Řehák Jan

Sachetová Jitka

Stádník Jindřich
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Stibor František

Ing. Strakoš Ivan

Ing. Šašek Otakar

Šatník Robert

RNDr. Špilar Václav

Šváb Darek

Terber Antonín

Vepřek Ivan

MUDr. Záhorský Vladimír

Závada Miroslav

Procentuální zastoupení stran v krajském zastupitelstvu
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Rada Ústeckého kraje je volena ze Zastupitelstva Ústeckého kraje, je výkonným orgánem kraje
v oblasti samostatné působnosti a při výkonu své působnosti odpovídá zastupitelstvu. Počet členů rady
stanovuje zákon o krajích a je odvozen od počtu obyvatel - v Ústeckém kraji je členů rady jedenáct.
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Ing. Šulc Jiří
hejtman

Vonka Radek
náměstek a zástupce hejtmana

Ing. Fiala Petr
náměstek hejtmana

JUDr. Franc Milan

MUDr. Záhorský Vladimír

Terber Antonín

Ing. Budjač René

Ing. Kouda Pavel

PhDr. Doležal Vlastimil

Šatník Robert

Mgr. Kubata Jan
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Ing. Jiří Šulc (ODS), hejtman Ústeckého kraje - oblast legislativy, dopravy a silnic, vnějších vztahů,
kontroly, krizového řízení

Radek Vonka (ODS), náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje - oblast regionálního
rozvoje, hospodářství, územního plánování, životního prostředí, zemědělství, školství a kultury

Ing. Petr Fiala (ODS), náměstek hejtmana Ústeckého kraje - oblast ekonomiky, projektů Evropské
unie, majetku, investic, zdravotnictví a sociálních věcí

JUDr. Milan Franc (ODS), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje - oblast legislativy, dopravy
a silničního hospodářství

MUDr. Vladimír Záhorský (ODS), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje - oblast zdravotnictví
a sociálních věcí

Antonín Terber (ODS), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje - oblast životního prostředí
a zemědělství

Ing. René Budjač (ODS), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje - investice a majetek kraje

Ing. Pavel Kouda (ČSSD), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje - oblast školství a kultury

PhDr. Vlastimil Doležal (ODS), člen Rady Ústeckého kraje
Robert Šatník (ODS), člen Rady Ústeckého kraje
Mgr. Jan Kubata (ODS), člen Rady Ústeckého kraje

Budova Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Kontrolní výbor

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

JUDr. Zděnek Lavička, předseda

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda

Josef Kubal, místopředseda

Hana Lukáčová, místopředseda

Mgr. Helena Černá

RNDr. Věra Mirvaldová

Radek Engl

Ing. Olga Haškovcová

RSDr. Stanislav Rybák

Mgr. Erich Knoblauch

Miroslav Bureš

Radek Engl

Jindřich Stádník

RNDr. Václav Špilar

JUDr. Karel Souček

RSDr. Vlastimil Balín

Jan Řeřicha

Mgr. Pavel Markvart

JUDr. Jiří Polanský

Mgr. Dagmar Tesarčíková

JUDr. Daniel Volák

Hana Blažková

Marie Vyhlasová

Ing. Jan Cháb

Martin Klouda

Mgr. Jan Mareš
Ing. Petr Jakubec

Finanční výbor

Ing. Milan Businský

Petr Husák, předseda
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Jindřich Stádník, místopředseda

Výbor pro národnostní menšiny

Jaromír Pospíšil

Ing. René Budjač, předseda

Miroslav Závada

Hans Adamec

Ing. Ivan Strakoš

PhDr. Peter Budinský

František Stibor

Martin Klika

PhDr. Václav Hofmann

Dr. Ferenc Kulina

Petr Ryšavý

Jiří Kurcín

Mgr. Radek Reindl

Oldřich Látal

Ing. Václav Veselý

Iveta Millerová

Ing. Vladimír Bártl

Věra Rybáková

Radek Scherfer

Ing. Valentýna Štípková

Čestmír Novák

Nguyen Tan
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Komise finanční

Komise pro dopravu

Ing. Jan Řehák, předseda

Robert Šatník, předseda

Petr Husák, místopředseda

Ing. Jan Řehák, místopředseda

PhDr. Vlastimil Doležal

Ivan Vepřek

Ing. Ivan Strakoš

Karel Hynouš

Ing. Luděk Forman

Jaroslav Foldyna

RSDr. Jiří Kraft

Pavel Vilím

Ing. Miroslav Pátek

Vítězslav Chalupecký

Ing. Vladislav Raška

Ing. Vladimír Budinský

Ing. Jan Kerner

Daniel Ježek

Ing. Ivan Palán

Ing. Jiří Klement

Darek Šváb

Pavel Šustáček
Lubomír Holý

Komise investiční

Radek Štejnar

Mgr. Jan Kubata, předseda
Ivan Vepřek, místopředseda

Komise zdravotní

Josef Kubal

Hana Lukáčová, předseda

Ing. René Budjač

MUDr. Vladimír Záhorský, místopředseda

Ing. Pavel Kouda

RNDr. Václav Špilar

Roman Šebek

Jitka Hanousková

Ing. Ladislav Hruška

MUDr. Pavel Sušický

Ing. Ivana Řápková

MUDr. Stanislav Zeman

Ing. Josef Matějka

MUDr. Petr Veselský
Ing. Robert Pelíšek

Komise majetková

MUDr. Blanka Vraspírová

Miroslav Závada, předseda

Ing. Petr Landa

Mgr. Helena Černá, místopředseda

Kateřina Pokorná

Ing. René Budjač
Petr Husák

Komise sociální

JUDr. Karel Krčmárik

Mgr. Tomáš Kříž, předseda

Mgr. Josef Štolba

Mgr. Helena Černá, místopředseda

Zdeněk Müller

Ing. Olga Haškovcová

Mgr. Zbyněk Michal

Dana Hrábková

Pavel Rajčan

Mgr. Lenka Raadová

Bc. Jana Ryšánková

MUDr. Irena Jílková
Anna Podpěrová
Josef Benda
Ing. Oldřich Malý
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Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Komise pro vnější vztahy

Miroslav Závada, předseda

Ing. Luděk Forman, předseda

Radek Vonka, místopředseda

Hana Lukáčová, místopředseda

Ing. Ladislav Hruška

Oto Neubauer

PhDr. Vlastimil Doležal

PhDr. Václav Hofmann

JUDr. Milan Franc

Miloslav Černý

Bc. Jana Ryšánková

Jaroslav Cingel

PaedDr. Václav Homolka

Helena Týřová

Ahmad Raad

Ing. Pavel Tošovský

RNDr. Věra Mirvaldová

Karel Schäfer

Ing. Milan Puchar

Tomáš Ratiborský

Ing. Rudolf Jung

Ing. Jiří Aster

Pavel Urx
Ing. Pavel Tošovský

Komise legislativně právní
JUDr. Zděnek Lavička, předseda

Komise životního prostředí

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda

Mgr. Luboš Motl, předseda

Ing. Petr Medáček, CSc.

Ing. Ivan Strakoš, místopředseda

JUDr. Jan Michalec

Jiří Hodač

Mgr. Daniel Volák

Miroslav Mikulášek

Mgr. Milan Zuna

Ing. Václav Šutera

Mgr. Aleš Dostál

Ing. RNDr. Karel Suchopárek

Mgr. Kateřina Hojdarová

Ing. Rudolf Kozák

Ing. Miroslav Weis

Ing. Věra Kreníková

Libor Pojman

RNDr. Jan Horák
Vít Tejrovský

Komise pro sport a tělovýchovu

Ivo Hynl

Jindřich Stádník, předseda

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Josef Kubal, místopředseda

Ing. Martin Procházka

Jaromír Pospíšil
JUDr. Milan Franc

Komise zemědělství

Ing. Pavel Kouda

Ing. Olga Haškovcová, předseda

Oldřich Bubeníček

Ing. Luděk Forman, místopředseda

Pavel Tetřev

Jitka Sachetová

Ing. David Šaffer

Ing. Otakar Šašek

Mgr. Ladislav Chlupáč

Ing. František Loudát, CSc.

Ing. František Jochman

Ing. Stanislav Najmr

Svatopluk Habanec

Ing. Jaroslav Zeman
Ing. Václav Sochr
PaedDr. Ladislav Grössl
MVDr. Svatopluk Homola
Ing. Bohumil Pazler
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Komise pro kulturu

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje

PhDr. Václav Hofmann, předseda

Ing. Pavel Kouda, předseda

Robert Šatník, místopředseda

Mgr. Milan Šťovíček, místopředseda

Jindřich Stádník

Mgr. Martina Černá

Mgr. Erich Knoblauch

Ing. Jan Böhm

Ing. Pavel Kouda

PaedDr. Jan Eichler

PaedDr. Zdeněk Dušek

Ing. Štěpán Harašta

Ing. Zdena Horecká

Doc. PhDr Zdeněk Havel, CSc.

Ivan Dostál

Ludmila Holadová

Mgr. Milan Rosenkranc

Mgr. Robert Hrabčík

Ing. Jaroslav Brychta

Ing. Zdeňka Chládková

Mgr. Jiří Škrábal

Ing. Petr Jakubec
Ing. František Jochman

Komise Fondu obnovy Ústeckého kraje

RNDr. Zuzana Kadlecová

Mgr. Luboš Motl, předseda

Mgr. Kateřina Löwová

Antonín Terber, místopředseda

Mgr. Marcela Mertinová

Radek Vonka

PaedDr. Václav Netolický

Jiří Kurcin

Mgr. František Petermann

RNDr. Václav Špilar

Božena Seifertová

Jiří Müller

Mgr. Ivana Soukupová

Dalibor Duda

JUDr. Prokop Sýkora

Ing. Vladislav Milerski

Mgr. Jiří Škrábal

Pavel Ašenbrener

JUDr. Jana Šmejcová
Mgr. Pavel Weiss

Rada pro vědu, výzkum a inovace

Hana Zemanová

Radek Vonka, předseda
Ing. Milan Petrák, místopředseda
Ing. Štěpán Popovič, CSc.
Ing. Petr Fiala
Ing. Luděk Nechleba
Luboš Měkota
Ing. Milan Nečas
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
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I. Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje v roce 2005
tabulka č. 1 (v tis. Kč)

schválený

upravený rozpočet

skutečnost

druhové třídění

rozpočet 2005

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2005

% plnění

1 Celkové příjmy

9 243 993

10 043 360

10 038 020

99,95

2 třída 1 – daňové příjmy

3 454 761

3 455 231

3 371 634

97,58

3 třída 2 - nedaňové příjmy

59 100

86 537

86 018

99,40

4 třída 3 - kapitálové příjmy

57 790

71 893

80 702

112,25

5 třída 4 - přijaté dotace

5 672 342

6 429 699

6 499 666

101,09

6 Celkové výdaje

9 243 993

10 454 339

9 768 840

93,44

7 třída 5 - běžné výdaje

8 227 951

8 922 082

8 709 609

97,62

8 třída 6 - kapitálové výdaje

1 016 042

1 532 257

1 059 231

69,13

0

-410 979

269 180

0

410 979

-269 180

9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2005
10 třída 8 - financování

Celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2005
Skutečné celkové příjmy kraje za rok 2005 činily 10 038 020 tis. Kč. V roce 2005 v souvislosti
s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní došlo k zásadní změně poměru
jednotlivých příjmů. Daňové příjmy krajů vzrostly zhruba třikrát (tvoří 33,6 % z celkových příjmů)
při současném snížení dotací ze státního rozpočtu (64,8 % z celkových příjmů).
Celkové daňové příjmy dosáhly výše 3 371 634 tis. Kč. Představují podíl Ústeckého kraje
na sdílených daních v roce 2005 podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
v platném znění. Daňové příjmy byly tvořeny daní z přidané hodnoty ve výši 1 436 474 tis. Kč,
daní z příjmů právnických osob ve výši 978 983 tis. Kč a daní z příjmů fyzických osob ve výši 954 321 tis. Kč.
Nedaňové příjmy v celkové výši 86 018 tis. Kč byly tvořeny zejména poplatky za odebrané
množství podzemní vody, které jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši
33 285 tis. Kč, a příjmy z úroků ve výši 24 986 tis. Kč.
Kapitálové příjmy z prodeje budov, staveb (77 009 tis. Kč) a pozemků (3 693 tis. Kč) představovaly
za rok 2005 částku 80 702 tis. Kč. Nemovitý majetek Ústeckého kraje byl prodáván prostřednictvím
dražeb, jednalo se především o nepotřebný majetek ve správě příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v oblasti zdravotnictví.
Stěžejní část příjmů nadále tvořily přijaté dotace ve výši 6 499 666 tis. Kč. Neinvestiční dotace
od veřejných rozpočtů byly ve výši 6 201 803 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6 198 205 tis. Kč
a od mezinárodních organizací ve výši 2 347 tis. Kč. Hlavní část dotace ze státního rozpočtu
představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 604 391 tis. Kč
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na přímé náklady krajských (2 085 109 tis. Kč), obecních (3 238 745 tis. Kč) a soukromých škol
(223 305 tis. Kč), státní informační politiku ve vzdělávání (34 720 tis. Kč), projekt Rozvoj klíčových
kompetencí žáků 7. ročníků (7 382 tis. Kč), spolufinancování grantových projektů z Evropského
sociálního fondu – operační program Rozvoj lidských zdrojů (4 213 tis. Kč) atd.
Investiční dotace ze státního rozpočtu činily 295 516 tis. Kč, z toho bylo 221 265 tis. Kč
z Ministerstva zdravotnictví zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace (183 516 tis. Kč) a obnovu materiálně technické základny regionálního
zdravotnictví (37 749 tis. Kč). Státní fond dopravní infrastruktury poskytl finanční prostředky
ve výši 33 889 tis. Kč, z toho 18 000 tis. Kč na předfinancování projektu Výstavba nového mostu
na silnici č. II/528 Žďárek – most ev.č. 528-002 spolufinancovaného v rámci EU – Společného
regionálního operačního programu.

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2005 dle skutečnosti

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2005 dle skutečnosti
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Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2005
tabulka č. 2 (v tis. Kč)

Oblast

schválený
rozpočet
2005

upravený
rozpočet

skutečnost

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2005

Zdroje financování výdajů
% plnění

vlastní

%

dotace

%

Oblast školství, mládeže
a tělovýchovy

5 965 334

6 425 979

6 328 470

98,48

718 042

11,35 5 610 428 88,65

1 325 334

1 332 955

1 274 591

95,62

1 258 702

98,75

414 576

721 686

735 474

101,91

484 329

65,85

251 145 34,15
452 133 87,25

Oblast dopravy
a silničního hospodářství
Oblast zdravotnictví

15 889

1,25

Oblast sociálních věcí

411 032

549 376

518 231

94,33

66 098

12,75

Oblast kultury a památkové péče

143 241

176 187

163 322

92,70

151 767

92,93

11 555

54 147

55 150

51 875

94,06

41 732

80,45

10 143 19,55

Oblast hospodářské strategie kraje

91 863

105 786

46 714

44,16

27 577

59,03

19 137 40,97

Reprodukce majetku obcí

40 000

40 000

39 857

99,64

39 857

100,00

0

24 003

12 980

54,08

802

6,18

49 505

58 420

49 922

85,45

49 922

100,00

Krajský úřad

341 708

393 263

335 354

85,27

251 769

75,08

83 585 24,92

Fond rozvoje Ústeckého kraje

162 395

348 998

162 832

46,66

144 832

88,95

18 000 11,05

54 000

89 598

33 259

37,12

33 259

100,00

0

0,00

7,07

Oblast životního prostředí
a zemědělství

Oblast evropských projektů
Zastupitelstvo

0

0,00

12 178 93,82
0

0,00

Fond vodního hospodářství
Ústeckého kraje
Fond obnovy Ústeckého kraje

0

21 294

15 959

74,95

15 959

100,00

0

0,00

Havarijní fond Ústeckého kraje

5 000

25 378

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rezervy

185 858

86 266

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Celkem

9 243 993

10 454 339

9 768 840

93,44

3 284 647

33,62 6 484 193 66,38

Celkové výdaje kraje za rok 2005 činily 9 768 840 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši
8 709 609 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 059 231 tis. Kč. V tabulce č. 2 je uvedena celková
rekapitulace výdajů (běžných a kapitálových) po jednotlivých oblastech.

V listopadu loňského roku předal hejtman Jiří Šulc zástupcům mosteckého hospicu symbolický
šek na 300 tisíc korun, šlo o dotaci z programu Ústeckého kraje „Zdravotnické programy 2005“
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Výdaje za rok 2005 dle jednotlivých oblastí

Kapitálové výdaje byly čerpány následovně:
- oblast zdravotnictví

364 631 tis. Kč

- oblast školství, mládeže a tělovýchovy

253 534 tis. Kč

- oblast dopravy a silničního hospodářství

111 551 tis. Kč

- oblast sociálních věcí

61 524 tis. Kč

- oblast hospodářské strategie kraje

40 715 tis. Kč

- reprodukce majetku obcí

21 204 tis. Kč

- oblast životního prostředí a zemědělství

17 581 tis. Kč

- oblast kultury a památkové péče

3 076 tis. Kč

- zastupitelstvo

7 521 tis. Kč

- krajský úřad
- oblast kanceláře ředitele
- oblast správy majetku kraje

5 358 tis. Kč

- oblast územního plánování a stavební řádu

1 178 tis. Kč

- oblast regionálního rozvoje
- Fond rozvoje Ústeckého kraje
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
- Fond obnovy Ústeckého kraje
Celkem kapitálové výdaje
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24 264 tis. Kč
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626 tis. Kč
112 377 tis. Kč
31 420 tis. Kč
2 671 tis. Kč
1 059 231 tis. Kč

II. Rozdělení hospodářského výsledku
Z tabulky č. 1 vyplývá, že celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2005 představuje
částku 269 180 tis. Kč. Stav finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2005 byl 680 314 tis. Kč.
Po povinných odečtech zůstává k rozdělení 102 915 tis. Kč.
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2005

410 979 tis. Kč

2 celkem příjmy

10 038 020 tis. Kč

3 celkem výdaje

9 768 840 tis. Kč

4 cizí prostředky

155 tis. Kč

5 finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2005

680 314 tis. Kč

6 finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2005
vč. převodu poplatků za odběr podzemních vod z roku 2005

-282 425 tis. Kč

7 vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu

-2 527 tis. Kč

8 účelové prostředky převáděné do roku 2006

-15 425 Kč

9 ostatní finanční prostředky

-124 022 tis. Kč

10 zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2005

252 915 tis. Kč

11 zapojení přepokládaného přebytku hospodaření do schváleného rozpočtu 2006

-150 000 tis. Kč

12 celkový zůstatek finančních prostředků k rozdělení

102 915 tis. Kč

Pomník Přemysla Oráče, Stadice
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III. Rating Ústeckého kraje
V roce 2005 si Ústecký kraj nechal potvrdit ratingovou analýzu společností CRA Rating Agency, a.s.
se sídlem Washingtonova 17, Praha 1. Jde o ratingovou agenturu zabývající se nezávislým
hodnocením a přidělováním ratingu pro podniky, města, finanční instituce apod., která je od
r. 2000 jediným afilačním partnerem renomované a nejstarší světové ratingové agentury Moody’s
Investors Service ve Střední Evropě.

V roce 2005 došlo ke změně systému financování krajů tak, že byl zvýšen podíl krajů na výnosu
sdílených daní na úkor státních dotací, což znamenalo posílení samostatnosti kraje a rozšíření
možnosti reagovat na konkrétní potřeby svěřeného území dle vlastního uvážení. Přesto ale část
kompetencí, především v oblasti školství, zůstala centralizována a kryta dotačními tituly.

Ratingové hodnocení se opírá o posouzení dosavadního i budoucího vývoje hospodaření kraje,
jeho investiční politiky, mimořádných příjmů a využití úvěrových zdrojů. Oceněny byly každoroční
provozní přebytky, které byly využity na kapitálové výdaje kraje. Agentura přihlédla k plánovanému
využití úvěrových zdrojů a kapacitě krajského rozpočtu k jejich splácení. Do úvahy bylo také vzato
hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje, jejich finanční situace a zadluženost,
přičemž bylo přihlédnuto i k záměru založení obchodních společností v oblasti zdravotnictví.
Na ratingové hodnocení Ústeckého kraje měla vliv i stávající hospodářská situace v regionu,
podnikatelské zázemí a připravenost území na příchod nových investorů, případně na rozšíření
výroby stávajících podnikatelských subjektů.

Žatecká brána, Louny
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Kláštěr v Doksanech

Za předpokladu, že plánovaný úvěr bude kryt z generovaných provozních přebytků a výše kapitálových
výdajů neohrozí finanční stabilitu kraje, potvrdila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji
dlouhodobý CRA Rating na úrovni
A-/czAa,
tj. nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru
rizika a velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším
časovém horizontu.

Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních
zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným
finančním závazkům, potvrdila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji krátkodobý CRA Rating
na úrovni
czP-1,
tj. velmi dobrý v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.
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Po odstoupení Ing. Jiřího Kubrichta na konci roku 2004 nastoupila po proběhlém výběrovém řízení
v únoru 2005 na místo ředitelky krajskéhoúřadu paní Mgr. Lydie Šťastná. V průběhu roku 2005
došlo také v úřadě k řadě změn a to zejména v důsledku realizace návrhů z provedeného
personálního auditu. Byly sloučeny odbory zdravotnictví a sociálních věcí a připravena další
organizační opatření v odborech kanceláře ředitele, organizačních a vnitřních věcí, krajském
živnostenském úřadu a odboru dopravy a silničního hospodářství. Většina z těchto návrhů byla
však realizována až k datu 1. 1. 2006.
Snaha po zajištění finančních zdrojů z fondů EU a EHP pro kraj vedla také ke vzniku nového
odboru, který dostal název „Odbor evropských projektů“. V počtu zaměstnanců se úřad změnil
jen nepatrně. Jestliže do roku 2005 vstupoval s aktuálním počtem 430 zaměstnanců, jeho průběžný
stav kolísal kolem této hodnoty po celý rok a stanovený limit ve výši 440 zaměstnanců nebyl
v žádném okamžiku překročen.

Jednání krajského zastupitelstva
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Uváděna je organizační struktura platná k datu 31. 12. 2005.
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Vedoucí odboru:

Ing. Jiří Mareček, CSc.

Vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání:

Ing. Zdeňka Kovářová

Vedoucí oddělení informatiky:

Bc. Jan Jelínek

Vedoucí oddělení správy budov:

Ing. Jiří Kopic

Vedoucí oddělení autodopravy a bezpečnosti práce:

Pavel Sinko

Sekretariát regionální rady regionu soudržnosti:

Ing. Libor Mikan

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

40

Činnost v roce 2005
Odbor zajišťuje činnosti jak v samostatné, tak v přenesené působnosti. Organizuje porady vedoucích
odborů krajského úřadu a porady tajemníků obcí s rozšířenou působností.

Oddělení personálních věcí a vzdělávání zpracovávalo mzdovou agendu pro úředníky i volené
zastupitele, organizovalo výběrová řízení pro nástupy nových úředníků a zajišťovalo všechny typy
školení a vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků.

Oddělení informatiky připravilo a zpracovalo několik výběrových řízení (Nákup pracovních stanic,
Analýza operačních systémů organizací Ústeckého kraje, Operátor pevných linek) a dále řešilo
otázky koncepce informatizace Ústeckého kraje, problematiku výpočetní techniky pro vybavení
úřadu a samosprávných orgánů – Rady a Zastupitelstva ÚK.

Oddělení správy budov kromě běžných záležitostí spojených se správou a údržbou budov řešilo
například rekonstrukci a přemístění bufetu a vnitřní přestavbu některých částí budovy krajského
úřadu.

Oddělení dopravy a bezpečnosti práce zajišťovalo pravidelnou údržbu automobilů, školení řidičů
a ve spolupráci s odborem majetku prodej starých a nákup nových vozidel. Na úseku bezpečnosti
práce zajišťovalo oddělení především všechny preventivní prohlídky techniky a protipožárního
vybavení budov krajského úřadu.

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II se zabýval administrací a hodnocením
projektů SROP a ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje přípravou pravidelných zasedání
Regionální rady NUTS II regionu Severozápad.
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Vedoucí útvaru:

do 30. 9. 2005 Ing. Libor Holanda
od 1. 10. 2005 pověřen vedením Ing. Jaromír Rouha

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

2

Činnost v roce 2005
Útvar interního auditu provedl audity v souladu s ročním plánem a s požadavky ředitelky krajského
úřadu, spolupracoval při realizaci projektu PHARE „Posílení PIFC na regionální úrovni“.

Zabezpečoval poradenskou a konzultační činnost některým odborům Krajského úřadu Ústeckého
kraje, především v oblasti finanční kontroly a problematiky řízení rizik. Metodickou a konzultační
činnost poskytoval i interním auditorům samosprávných celků v kraji a interním auditorům
příspěvkových organizací zřízených krajem. Podílel se i na připomínkovém řízení k návrhům
některých právních norem a materiálů pro jednání vlády.

Zámek Velké Březno
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Vedoucí odboru:

Mgr. Romana Žatecká
(pověřená vedením odboru do 31.10. 2005)
následně pověřená řízením Ing. Michaela Tobiášová

Vedoucí oddělení informací a vnějších vztahů:

Mgr. Romana Žatecká (do 31. 10. 2005)

Vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací:

Venuše Kindlová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

18

Činnost v roce 2005
Kancelář hejtmana zajišťovala úkoly spojené s výkonem funkce hejtmana, jeho náměstků a uvolněných
členů rady. Mezi hlavní úkoly patřila také komunikace s veřejností a médii a zahraniční spolupráce, dále
zabezpečení krizového řízení v případech, že na území kraje dojde k mimořádné situaci. Kancelář hejtmana
odpovídala za zahraniční cesty hejtmana, jeho náměstků a krajských zastupitelů, stejně tak za komunikaci
se zahraničními partnery kraje nebo partnerskými regiony a organizovala významné či zahraniční návštěvy
v Ústeckém kraji.

Oddělení informací a styku s veřejností organizovalo pravidelné tiskové konference a zajišťovalo informační servis pro sdělovací prostředky regionální, celostátní a podle požadavků i zahraniční. V průběhu
roku vydalo 421 tiskových zpráv a odpovědělo na 309 dotazů různých médií. Každý měsíc připravilo
k vydání krajskou přílohu v rozsahu 6 tiskových stran (Deníky Bohemia, deník Právo a v MF Dnes). Průběžně
odpovídalo na dotazy občanů – podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyřídilo
48 žádostí občanů o informace.

Oddělení vnějších vztahů se kromě přípravy zahraničních návštěv a organizace cest krajských zastupitelů
do zahraničí věnovalo například zajištění prezentace kraje v rámci akce Open Days v Bruselu. Podílelo se také
na rozvoji přeshraniční spolupráce se Saskem a dalšími zahraničními partnery Ústeckého kraje.

Oddělení pro řešení mimořádných situací Hlavním úkolem bylo zpracování systému „Regulačních opatření“
ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Regulační opatření se zaměřením
na výdej základních potřeb pro obyvatelstvo a zejména pohonných hmot, bylo zpracováno na úrovni kraje
a následně rozpracováno do podmínek obcí s rozšířenou působností. Byl zaveden informační systém WAK KIS
na úrovni kraje. Oddělení zajištovalo také účast kraje na cvičení "ZDROJE 2005". V průběhu cvičení byla prověřena
akceschopnost nejen pracovníků krizového řízení kraje a obcí, ale zejména systému ARGIS, který obsahuje
seznam dodavatelů nezbytných dodávek pro potřeby krizového řízení. Neméně důležitou akcí, kterou se
může náš úřad (jako druhý v republice) pochlubit, je zapojování základních a mateřských škol do systém
SYPOS 2003. Po rozšíření přístupových práv, kraj díky němu umožnil všem školám vytvářet plány opatření, které
jsou předpokladem pro zabezpečení dětí a mládeže při krizových i havarijních situacích. Koncem roku 2005
byla zahájena přestavba kanceláří oddělení a vytvořeno krizové pracoviště, které dosud krajský úřad postrádal.
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Vedoucí odboru:

JUDr. Simona Hejnová

Vedoucí oddělení legislativního:

Mgr. Darina Roubíčková

Vedoucí oddělení právního:

JUDr. Magdalena Tlustá

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

10

Činnost v roce 2005
Oddělení legislativní poskytovalo právní servis zejména samosprávným orgánům kraje,
tj. zastupitelstvu, radě, hejtmanovi a také jejich iniciativním, kontrolním a poradním orgánům,
tj. výborům zastupitelstva a komisím rad. Zejména se jednalo o vypracování stanovisek, právních
názorů, výkladů, účasti na jednáních s právní problematikou a také konzultace návrhů usnesení
předkládaných orgánům kraje. Oddělení také zajišťovalo právní pomoc v rámci výkonu zřizovatelských
a zakladatelských pravomocí. Konkrétně se jednalo např. o zpracovávání rozhodnutí jediného
akcionáře, přípravu podkladů pro vstup do akciových společností a přípravu založení nemocničních
akciových společností. V oblasti přenesené působnosti oddělení vykonávalo dozor nad zákonností
obecně závazných vyhlášek obcí a od září 2005 vykonávalo komplexní dozor nad výkonem
samostatné působnosti obcí, při kterém zajišťuje soulad obecně závazných vyhlášek obce se zákony
a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy.

Oddělení právní se zaměřovalo na právní servis poskytovaný krajskému úřadu, zejména se jednalo
o vypracování stanovisek, právních názorů, výkladů, účastí na jednáních s právní problematikou
a zastupování kraje či krajského úřadu při soudních řízeních nebo při řízeních vedených před jinými
státními orgány. Za stěžejní lze považovat účast na řešení právní problematiky související
s projektovým řízením a základní dopravní obslužností kraje. V druhé polovině roku započala
intenzivní příprava na aplikaci nového správního řádu.
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Vedoucí odboru:

Jaroslav Žižka

Vedoucí oddělení organizačního:

Jana Šustáčková

Vedoucí oddělení vnitřních věcí:

Ing. Jaroslav Švec

Vedoucí oddělení spisové služby:

Martina Dudová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:
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Činnost v roce 2005
Organizační oddělení zajistilo přípravu, průběh, zápisy, usnesení, dokumentaci, evidenci
a kontrolu plnění usnesení z 24 schůzí rady a 8 zasedání zastupitelstva, a to i v elektronické podobě.
Podílelo se na organizačně-technickém zajištění činnosti komisí rady a výborů zastupitelstva včetně
zabezpečování sálů a vyúčtování náhrad zastupitelům. Vedlo úřední desku krajského úřadu.

Oddělení vnitřních věcí oblasti přenesené působnosti vydalo 511 správních rozhodnutí. Jako
orgán II. stupně rozhodovalo v 117 případech ve věci přestupků, v 73 případech o zrušení údaje
o místě trvalého pobytu, ve 14 případech o narušení pokojného stavu podle občanského zákoníku,
ve 4 případech týkajících se cestovních dokladů, ve 2 případech v záležitostech matričních a v 1
případě o pokutě uložené podle zákona o obcích. V rozhodování v I. stupni řešilo 232 případů
udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv, 18 rozhodnutí ve věcech veřejných sbírek,
10 případů rozhodnutí o státním občanství, 7 případů v souvislosti s registrem zájmových sdružení
právnických osob a 5 případů o odejmutí osvědčení strážníkům obecní policie. Na pokutách uložilo
21 400 korun. Proti 18 rozhodnutím bylo podáno odvolání, mimořádný opravný prostředek nebo
žaloba.
Významnou součástí činnosti v přenesené působnosti bylo 7214 vydaných osvědčení o státním
občanství České republiky, 2742 ověřených listin, 851 ověřených podpisů, 447 ověření matričních
dokladů do ciziny, 246 vydaných osvědčení strážníkům obecní policie, 244 zpracovaných žádostí
o udělení státního občanství České republiky, 163 zpracovaných udělení státního občanství České
republiky, 16 zpracovaných oznámení o konání veřejných sbírek a 1200 poskytnutí údajů
z informačního systému evidence obyvatel. Na správních poplatcích bylo vybráno 143 320 korun.

Oddělení spisové služby dle statistiky elektronického systému spisové služby (SAS) v roce 2005
evidovalo na Krajském úřadě ÚK 100 303 ks došlých zásilek (doporučené zásilky, obyčejné zásilky,
osobní doručení, faxy a e-maily). Stejnými způsoby bylo odesláno 101 026 kusů zásilek, z toho
65 447 doporučeně. Veškeré písemnosti jsou evidované a zpracované v elektronické podobě.
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Vedoucí odboru:

Lenka Jelačičová

Vedoucí oddělení dopravy:

Ing. Jindřich Franěk

Vedoucí oddělení silničního hospodářství:

Ing. Reinhold Krause

Vedoucí oddělení správy silnic a financování:

Ing. Zdeněk Forst

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

27

V rámci odboru došlo v průběhu roku k organizačním změnám. Oddělení dopravy bylo rozděleno
na oddělení dopravně správních agend a oddělení dopravní obslužnosti. U oddělení silničního
hospodářství a správy silnic a financování došlo ke sloučení do oddělení pozemních komunikací.

Činnost v roce 2005
Oddělení pozemních komunikací zpracovává materiály v přenesené i samostatné působnosti
kraje, a to zejména v činnostech majících vztah k silnicím I., II., a III. třídy, dálnici D8, rychlostní
silnici R7 a příhraniční dopravě mezi ČR a Spolkovou republikou Německo. Oddělením bylo vydáno
více jak 1340 rozhodnutí, dále jsou v rámci působnosti oddělení vydávána stanoviska k uvažovaným
i realizovaným akcím a řešeny stížnosti a petice občanů. Vydávaná stanoviska jsou zejména
k charakteru stavebních prací v dopravní infrastruktuře nebo prací týkající se staveb silnic, včetně
jejich ochranných pásem. Např. k územním plánům bylo v roce 2005 vydáno 440 stanovisek, dle
zákona o provozu na pozemních komunikacích 198 stanovení trvalého i dočasného dopravního
značení a dle zákona o pozemních komunikacích bylo vydáno 386 samostatných rozhodnutí
+ vedeno 20 odvolacích řízení, dle stavebního zákona bylo vydáno 32 rozhodnutí ve věcech silnic
I. třídy. V rámci metodické činnosti byly zorganizovány 2 metodické porady s pracovníky obecních
úřadů a v rámci kontrolní činnosti provedeny 4 kontroly výkonu státní správy na daných úsecích,
tedy stavebního a silničního řádu. Do činnosti oddělení také spadá koordinace a kontrolní činnost
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje vč. zpracování materiálů do příslušných
komisí, Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Oddělení dopravně správních agend sdružuje celkem tři oblasti samostatných činností. Oblast
osobní linkové dopravy, nákladní dopravy a přestupkové agendy řidičů. Na úseku osobní linkové
dopravy jsou vydávány licence k provozování linkové dopravy, projednávají se změny v jízdních
řádech nebo změny těchto licencí. Na tomto úseku je prováděn i státní odborný dozor a to jak
v provozovnách dopravců, tak i přímým výkonem v silničním provozu s návazností na správní řízení
o udělení pokut při zjištěných nedostatcích. Mimo rámec hromadné osobní přepravy osob je
vykonáván státní dozor s následnou kontrolní činností a správním řízením nad činností STK
a zkoušky budoucích učitelů autoškol. Dále je prováděno přezkumné řízení vydaných řidičských
průkazů a dozor na úseku taxislužby. Na úseku nákladní dopravy jsou vydávána stanoviska
o finanční způsobilosti a ke stanovování povoleného druhu nákladní dopravy. Jsou vydávána
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rozhodnutí o udělených výjímkách z omezení dopravy některých vozidel na pozemních komunikacích
v rámci našeho kraje. K mezinárodní dopravě jsou vydávána zvláštní povolení, tzv. Eurolicence
a jejich následné opisy.
Organizují se a provádějí zkoušky odborné způsobilosti dopravců s následným vydáním dokladu
o dosažené odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo celkem 251 osob. Další činností je provádění
státního odborného dozoru dohlídkami u dopravců (celkem 36 na jejichž základě bylo uloženo
na pokutách celkem 158 tis. Kč) a přímým výkonem při silničních kontrolách, prováděných
ve spolupráci s Policií ČR a celními úřady (celkem 58). Správní řízení o pokutách na tomto úseku
jsou prováděna na základě vlastních zjištění i doručených podnětů od Policie ČR a celních úřadů
v roce 2005 bylo zpracováno celkem 226 došlých podnětů. Dále jsou vedena správní řízení na
úseku kaucí. Za rok 2005 bylo z celkem 65 uložených kaucí v souhrnné výši 1,1 mil. Kč získáno do
rozpočtu krajského úřadu celkem 898,5 tis. Kč. Na úseku přestupků v dopravě je naše oddělení
odvolacím a metodickým orgánem obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Za minulý rok
bylo zpracováno celkem 493 přestupkových spisů.

Oddělení dopravní obslužnosti se zabývá především úkoly v samostatné působnosti. Stěžejní
část jeho činnosti tvoří příprava návrhů a podkladů pro jednání příslušných orgánů kraje, Komise
pro dopravu a Rady, potažmo Zastupitelstva Ústeckého kraje a plnění jimi přijatých usnesení,
týkající se ve valné většině zajištění dopravní obslužnosti.
Projednává s dopravci a dotčenými obcemi Ústeckého kraje zajištění závazku veřejné služby
a následně zajišťuje a připravuje k realizaci smluvní vztahy s dopravci k zajištění základní dopravní
obslužnosti území kraje (11 smluv o závazku veřejné služby včetně jejich dodatků, 19 smluv
o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé z poskytování žákovského jízdného), resp. předkládá návrhy
na změnu rozsahu dopravní obslužnosti samostatným vrcholným orgánům kraje.
Konzultuje a přebírá podklady ohledně finanční úhrady od jednotlivých smluvních dopravců
a vyhodnocuje reálnost a oprávněnost vyúčtovaných a požadovaných finančních prostředků
na úhradu prokazatelné ztráty ze strany dopravců.
V neposlední řadě operativně vyřizuje podněty (cca 835), petice a stížnosti občanů (20) a místních
samospráv a též zajišťuje komunikaci v diskusním fóru na webových stránkách kraje v oblasti
dopravy.
Za zmínku jistě také stojí činnost v oblasti BESIP jež obnáší především finanční zajištění výuky
na dětských dopravních hřištích a účast na organizaci a zajištění krajských kol dopravní soutěže
mladých cyklistů.
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Vedoucí odboru:

Ing. arch. Jan Zadražil

Vedoucí oddělení životního prostředí:

RNDr. Tomáš Burian

Vedoucí oddělení zemědělství:

Ing. Václav Veltruský

Vedoucí oddělení ochrany prostředí:

Ida Krunčíková

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:
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Činnost v roce 2005
Odbor ŽPZ zajišťoval podporu pro samosprávu Ústeckého kraje především následujícími činnostmi:
Zajišťoval technickou podporu činností Komise životního prostředí a Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje.
Zabezpečoval dále přípravu, zpracování a projednání následujících programů a koncepcí Ústeckého kraje:
programovou přípravu protipovodňových opatření Ústeckého kraje (dále jen PPOÚK), a to od úrovně Studií
protipovodňových opatření na dolním toku řeky Labe a na řece Ohři a zadání Komplexní studie PPOÚK, až do úrovně
zadání projektů pro územní řízení a přípravy pilotního projektu sledování povodňových stavů hladin na povodňově
nebezpečných vodních tocích Ústeckého kraje.
V návaznosti na vyhodnocení prvního roku poskytování dotací Ústeckého kraje na vodohospodářské investice
připravil aktualizaci pravidel Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Z hlediska zajištění kvality ovzduší bylo
zajištěno zpracování a schválení Krajského plánu snižování emisí a imisí Ústeckého kraje a zadání navazujícího
Programu zlepšení kvality ovzduší v Ústeckém kraji. Z hlediska podpory rozvoje zemědělství byla dokončena
a schválena Koncepce rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje a v návaznosti vyhlášen první
ročník Programu podpory zemědělství Ústeckého kraje na rok 2005, který byl na základě vyhodnocení upraven pro
rok 2006. Odbor dále zajistil zpracování vlastních dotačních pravidel Ústeckého kraje Programu zlepšování
hospodaření v lesích a spolupodílel se na zpracování pilotního projektu obnovy zemědělských půd – Obnova
vodohospodářského režimu v obci Bechlín.
V závěru roku připravil dotační Program rozvoje ekologické výchovy a vzdělávání na rok 2006.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny bylo zahájeno zpracování Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje
a byly připraveny podklady pro účast Ústeckého kraje v programech Revitalizace krajiny Podřipska a Rozvoje
přírodního parku Dolní Poohří. Byl zpracován komplexní rozbor roční finanční náročnosti zajišťování údržby zvláště
chráněných území ve správě Ústeckého kraje a byla zahájena příprava vyhlášení přírodní rezervace Pístecký les,
přírodní památky Slatiniště Vrbka a vyhlášení přírodní rezervace Myslivna v upraveném rozsahu.

Hlavní úkoly odboru z hlediska výkonu státní správy jsou rozepsány podle činností jeho jednotlivých oddělení:
Oddělení ochrany prostředí (OPR) se zabývalo ochranou ovzduší, horninového prostředí, problematikou pohřebnictví,
oblastí integrovaných povolení a posuzování vlivů záměrů koncepcí (včetně ÚPD) na životní prostředí (EIA a SEA).
Na úseku ochrany ovzduší bylo vydáno celkem 358 rozhodnutí o povolení umístění, povolení stavby a povolení
provozu zdrojů znečišťování ovzduší. Dále bylo provozovateli podáno 241 oznámení o výpočtu poplatku
za znečišťování ovzduší na rok 2005. Z tohoto počtu bylo vydáno rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování
ovzduší v celkové výši 146 mil. Kč a 89 sdělení o nevyměření poplatku (nulový poplatek). Podle zákona č. 100/2000
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Sb. o posuzování vlivů na ŽP (EIA) bylo nově zahájeno 51 řízení. Ve 42 případech bylo řízení ukončeno vydáním
závěru zjišťovacího řízení, u 12 případů probíhá posouzení vlivů na ŽP, 4 řízení byla ukončena stanoviskem, 15 řízení
procesu EIA vedlo MŽP. Na úseku IPPC bylo podáno 27 žádostí, vyřízeno 19.

Oddělení zemědělství (ŽPZ) se zabývalo činností na úseku zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství.
K 1. 10. 2005 přešla na oddělení zemědělství z oddělení životního prostředí agenda CITES a ekologické výchovy,
vzdělání a osvěty Ústeckého kraje.
Na úseku zemědělství bylo v rámci Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém
kraji vypracováno 44 smluv o poskytnutí dotace včetně následného vyúčtování a provedení závěrečné zprávy.
Na úseku lesního hospodářství bylo vydáno celkem 95 rozhodnutí podle zákona č. 289/1995 Sb. „lesní zákon“.
V rámci dotací a příspěvků do lesního hospodářství bylo v roce 2005 přijato celkem 157 žádostí o příspěvky
na hospodaření v lesích, 156 jich bylo proplaceno v plné výši. Na úseku myslivosti bylo řešeno 23 rozhodnutí
o odvolání proti rozhodnutí o uznání honitby, 3 rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o navýšení plánu lovu,
14 rozhodnutí o prohlášení pozemků za nehonební, 2 rozhodnutí o odvolání proti odvolání myslivecké stráže
a 2 rozhodnutí ostatní. Na úseku státní správy rybářství bylo řešeno v rámci disciplinárního řízení na úrovni Českého
rybářského svazu celkem 46 přestupků. Bylo provedeno 83 kontrol hospodaření na revírech obhospodařovaných
ČRS a jedna kontrola na soukromém revíru. Na úseku ekologické výchovy, vzdělání a osvěty bylo uzavřeno
20 smluv v rámci programu ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2005. Úsek dále zajišťuje
internetové stránky a zpracování mapových podkladů pro řízení a záměry odboru. V oblasti CITES bylo ve věci
udělení výjimky ze zákazu obchodních činností, stanoveného čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin vydáno 19 rozhodnutí a na jejich základě vydáno 92 certifikátů.
V rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání byla vedena a ukončena 2 správní řízení. Bylo zajištěno poskytnutí
a vyúčtování účelové dotace zoologickým zahradám v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově.

Oddělení životního prostředí (OŽP) zajišťovalo v roce 2005 přenesenou působnost krajského úřadu na úseku
vodoprávního řízení a vodního hospodářství včetně vodovodů a kanalizací, odpadového hospodářství, ochrany
přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, prevence průmyslových havárií a do října 2005 rovněž dozoru
nad obchodováním s ohroženými druhy rostlin a živočichů a ekologické výchovy a osvěty. Z hlediska samostatné
působnosti kraje OŽP především zajišťovalo administraci Fondu vodního hospodářství ÚK. V oblasti přenesené
působnosti vedlo OŽP v roce 2005 více než 700 správních řízení v nejrůznějších věcech. Dále vydalo k žádostem
fyzických a právnických osob téměř 3000 vyjádření, sdělení a jiných opatření, účastnilo se vnějšího připomínkového
řízení k návrhům zákonů, nařízení vlády a vyhlášek na úseku odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany
přírody, chemických látek a chemických přípravků a prevence průmyslových havárií, vyřídilo několik desítek stížností
a žádostí o informaci. Na úseku vodního hospodářství byl dokončen a schválen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje. Rozhodnutím bylo ukončeno 86 vodoprávních řízení v I. stupni a 29 odvolacích řízení. Na úseku
ochrany přírody byl zpracován střednědobý plán péče o zvláště chráněná území. Na úseku dozoru nad obchodováním
s ohroženými druhy bylo vydáno 185 výjimek ze zákazu obchodních činností. V oblasti prevence průmyslových
havárií bylo provedeno ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími orgány celkem 17 kontrol
rizikových provozů a byla schválena bezpečnostní dokumentace společností Chemotex Děčín, a.s., Mondi
Packaging Paper Štětí a.s., Linde Technoplyn a.s. a UNIPETROL DOPRAVA, a.s.
V oblasti odpadového hospodářství byl počátkem roku 2005 schválen Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje
a v návaznosti na to byl v druhé polovině roku zahájen proces hodnocení plánů odpadového hospodářství obcí a původců
odpadů. Oddělení ŽP provedlo celkem 4 kontroly výkonu přenesené působnosti na úřadech obcí s rozšířenou
přenesenou působností a uspořádal na jednotlivých úsecích 6 metodických porad pro pracovníky těchto úřadů.
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Vedoucí odboru:

Ing. Stanislav Dostál

Vedoucí oddělení rozpočtu a financování:

Ing. Blanka Andresová

Vedoucí oddělení účetnictví:

Ing. Pavla Šimáková

Vedoucí oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí:

Bc. Helena Vávrová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

29

Činnost v roce 2005
Ekonomický odbor se zásadně podílel na přípravě materiálů pro zpracování ratingové analýzy
Ústeckého kraje společností CRA Rating Agency, a.s. Praha. V rámci úkolů ve vztahu k výborům,
komisím a zvláštním orgánům kraje plnil organizačně technické a administrativní práce související
s činností tajemníka finanční komise a finančního výboru.

Oddělení rozpočtu a financování sestavilo závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2004. V rámci
koncepční práce při určování rozhodující směrné finanční strategie kraje sestavilo pro rozhodování
orgánů kraje návrh rozpočtového výhledu na období 2006–2010 a návrh rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2006. V souvislosti s projekty spolufinancovanými z EU a dalšími finančními mechanismy
vykonávalo funkci platební jednotky.

Oddělení účetnictví zajišťovalo vedení účetnictví o příjmech a výdajích Ústeckého kraje, o finančních
vztazích ke státnímu rozpočtu, o stavu a pohybu majetku kraje včetně majetku v budovách Krajského
úřadu. V průběhu roku sledovalo a kontrolovalo čerpání poskytnutých účelových prostředků ze státního
rozpočtu kraji a jeho příspěvkovým organizacím. V oblasti přenesené působnosti řešilo v rámci činnosti
ekonomického odboru jako odvolacího orgánu 105 případů odvolání proti rozhodnutí správních orgánů
v I. stupni, z toho 75 proti rozhodnutí na základě zákona o místních poplatcích, 5 rozhodnutí
o odvolání v oblasti loterií a jiných podobných her a 25 odvolání proti výzvě k úhradě nedoplatku
v náhradní lhůtě. V 1 případě správní orgán rozhodoval o povolení přezkumného řízení a v 1 případě
o mimo odvolacím řízení. Dále oddělení vydalo 7 rozhodnutí ve věci odstranění vad řízení správního
orgánu I. stupně a 7 případů bylo vráceno zpět k dalšímu řízení. V oblasti vymáhání daňových
nedoplatků Ústeckého kraje bylo vydáno celkem 48 rozhodnutí. V průběhu roku 2005 se oddělení
podílelo na sumarizaci podkladů v rámci dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005,
které je prováděno Ministerstvem financí ČR.

Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí zpracovávalo údaje pro hodnocení plnění rozpočtů územních
samosprávných celků za 354 obcí a 39 dobrovolných svazků obcí Ústeckého kraje včetně 639
příspěvkových organizací zřízených obcemi. Kontrolovalo plnění finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí a finančních vztahů obcí k rozpočtu kraje. Dále oddělení zajišťovalo metodickou
pomoc obcím a jím zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti výkaznictví.
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Vedoucí odboru:

Bc. Klára Divišová (pověřená vedením odboru)

Vedoucí oddělení nakládání s majetkem kraje:

Bc. Klára Divišová

Vedoucí oddělení evidence majetku kraje:

Ing. Petr Tschakert

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

20 + 5 (ve Volyni)

Činnost v roce 2005
Odbor majetkový se v roce 2005 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi souvisejícími s nakládáním s majetkem ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti
nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele. Dále v roce 2005 došlo k vytvoření příspěvkové
organizace Krajská majetková. Odbor majetkový se tak stal jejím svodným odborem. Organizace
má za úkol spravovat majetek rušených příspěvkových organizací a zbytný majetek kraje. Mezi
další stěžejní úkoly patřilo ve spolupráci se SÚS Ústeckého kraje, p.o. vytvořit přehled pozemků
pod komunikacemi II. a III. třídy, které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a následně byl tento úřad požádán o jejich převod do majetku kraje. Odbor majetkový
ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2005 přípravu průmyslové zóny Triangle a výkupy
nemovitostí dotčených touto výstavbou. Obdobná činnost byla převedena z odboru dopravy
a silničního hospodářství na odbor majetkový, a to stavba II/247 - Přivaděč k průmyslové zóně
Prosmyky a jeho úkolem bylo také zajištění výkupu nemovitostí potřebných pro tuto stavbu.

Vinice, Velké Žernoseky
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Vedoucí odboru:

Ing. Jan Sixta, CSc.

Oddělení investorských příležitostí:

Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Referát mezinárodních projektů:

přímo řízen vedoucím odboru

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

8

Činnost v roce 2005:
Odbor hospodářské strategie kraje zajišťoval v roce 2005 funkci komplexního informačního místa
pro podnikatele – investory v Ústeckém kraji. Tuto svoji funkci plnil jak činností správce části
webové stránky Ústeckého kraje – „Investor“, později po změně vzhledu stránek záložka „Rozvoj
kraje“, tak svými aktivitami v rámci mezinárodních projektů „3-CIP“ (Inovační ofenzíva tří zemí)
a navazující iniciativy „3 země – 1 region“ i úzkou spoluprací s Krajskou hospodářskou komorou,
Regionální rozvojovou agenturou ÚK a dalšími subjekty. Odbor se zaměřil i na vytváření podmínek
pro rozvoj vědy, výzkumu, vývoje a inovací v Ústeckém kraji. V roce 2005 byly zahájeny práce na
aktualizaci studií Strategie rozvoje vědy a výzkumu v ÚK a Regionální inovační strategie. Odbor
zajišťuje po organizační stránce chod komise Rady ÚK s názvem „Rada VVI“, která byla vytvořena
v roce 2005 právě proto, aby napomohla zabezpečit naplnění záměrů obou výše uvedených
strategických dokumentů.
Samostatnou činností byla i nadále pokračující příprava strategické průmyslové zóny Triangle –
bývalé vojenské letiště Žatec, která je v majetku kraje od roku 2002. V průběhu roku 2005
pokračovala dekontaminace zemin a podzemních vod zatížených ropnými látkami po provozu
Armády ČR metodou „in situ“. V roce 2005 byly provedeny práce v objemu cca 18 mil. Kč.
Ve spolupráci s odbory investic a správy majetku kraje dále odbor HSK zajišťoval dopracování
projektových dokumentací a vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro stavby
dopravní a technické infrastruktury zóny Triangle.

Vedoucí odboru hospodářské strategie kraje je současně vedoucím pracovního týmu Triangle,
který byl jmenován hejtmanem z vedoucích odborů, které se spolupodílejí na přípravě podkladů
nezbytných pro přilákání strategického investora do Ústeckého kraje. Tento tým úzce spolupracuje
s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na všech úkonech nezbytných při
jednání s potenciálními investory i vládou ČR. V roce 2005 probíhala řada jednání, avšak žádné
z nich nebylo zdárně dokončeno. Veškeré práce provedené na přípravě průmyslové zóny však byly
a jsou i nadále připravovány tak, že budou využitelné pro jakéhokoliv investora, který
do zóny Triangle vstoupí.
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Oddělení investorských příležitostí v průběhu roku 2005 mimo jiné intenzívně aktualizovalo
a doplňovalo databázi brownfields na území ÚK, pomocí které lze nabízet tyto prostory k dalšímu
využití i hledat cesty k zajištění spolufinancování regenerace z veřejných i soukromých zdrojů.
Dále se zaměřilo na problematiku zakládání a rozvoje klastrů v regionu (jsou připraveny čtyři klastrové
iniciativy – Aquarius, BioPlast, Strojírenský a Chemický klastr). Oddělení vytváří a aktualizuje
databázi průmyslových nemovitostí na území kraje, včetně kontaktů na investory v průmyslových
zónách a tyto propaguje na veletrzích investičních příležitostí v České republice i v zahraničí.

Referát mezinárodních projektů. Úspěch odboru HSK při podávání žádostí do iniciativy
EU INTERREG IIIC vedl k nutnosti vyčlenit samostatný přímo řízený úsek činnosti, který se zabývá
organizací a realizací mezinárodních projektů zaměřených do oblasti hospodářského rozvoje.
Jednalo se o pokračující projekt 3-CIP, který probíhal po celý rok 2005 a v jehož rámci byly zajištěny
účasti na konferencích i v pracovních skupinách podnikatelů zabývajících se inovacemi ve vybraných
devíti oborech. Dále o nově zahájený projekt ReRegions, kde je Ústecký kraj vedoucím partnerem
sítě spolupracujících regionů, které řeší otázky revitalizace, regenerace, restrukturalizace, rekultivace
a resocializace území po těžbě uhlí. Odbor HSK je koordinátorem partnerů z Polska, Německa,
Řecka, Španělska a Velké Británie. Projekt s celkovým objemem nákladů převyšující 1 mil. Euro
bude zakončen v dubnu 2007 velkou mezinárodní konferencí na téma rekultivačních
a resocializačních aktivit posthornických regionů Evropy v našem kraji.

Údolí Labe, Sebuzín
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Vedoucí odboru:

Ing. arch. Markéta Blahušová

Vedoucí oddělení územního plánování:

Ing. Jolana Novotná

Vedoucí oddělení stavebního řádu:

Ing. Zdenka Švehlová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

20

Činnost v roce 2005
Oddělení územního plánování
Odbor UPS (odd. ÚP) dále vykonával příslušné činnosti ve smyslu stavebního zákona směřující k pořízení
Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje (ÚP VÚC ÚK). Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého
kraje z 06/2004 v souvislosti se schválením Státní energetické koncepce zajistil pořizovatel dopracování konceptu
ÚP VÚC ÚK o varianty těžby hnědého uhlí v lokalitě velkolomu ČSA a lomu Bílina a dále dokumentaci „Posouzení
vlivů koncepce ÚP VÚC ÚK na životní prostředí (SEA) “, včetně hodnocení vlivů koncepce na NATURU 2000.
Z titulu nadřízeného orgánu územního plánování v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí bylo
zpracováno celkem 460 stanovisek. Za sledované období vyřídilo oddělení ÚP celkem 2 stížnosti a pro 12 stížností
nebo složitých případů vypracovalo podklady. Na úseku územního plánování v oblasti pořizování územně plánovací
dokumentace obcí bylo provedeno 5 kontrol přenesené působnosti státní správy. Odd. ÚP zajišťovalo potřebnou
součinnost při posuzování regionálního plánu Horní Lužice – Dolní Slezsko. V rámci přeshraniční spolupráce působil pracovník odd. ÚP v Sasko-české pracovní skupině pro územní rozvoj (ustavující jednání v Drážďanech).
Odbor se rovněž podílel na přípravě koncepce společných postupů a principů pro udržení osídlení příhraničního
prostoru a jeho dalšího rozvoje v rámci projektu „Regionální schvalování rozvoje stanovišť v příhraničním prostoru“. Za účasti zástupců odd. ÚP proběhl v rámci projektu Enlarge-net další Wokrshop v Görlitz, v rámci
spolupráce Ústeckého kraje s provincií Jižní Holansko se uskutečnilo jednání v Haagu kde byla dohodnuta spolupráce
v oblasti „Řešení konfliktů“ (projekt MATRA GST). Další součinnost se týkala projektu „ Zpracování rozvojových
možností obcí s ohledem na záplavové území řeky Labe – 1. etapa v Ústeckém kraji“ v rámci „Projektu INTERREG III B
– ELLA-ELBE-LABE“. V rámci členství v konzultačním výboru participoval odbor na tvorbě celorepublikového
dokumentu „Politika územního rozvoje“ a v hodnotící komisi poskytoval odbor potřebnou součinnost v soutěži
Vesnice roku.

Oddělení stavebního řádu
Za sledované období bylo vydáno celkem 224 rozhodnutí o odvolání, 2 o obnově řízení, 5 vyřízeno v přezkumném řízení, 12 podnětů k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení bylo jako neopodstatněné odloženo.
Byla vydána 4 prvoinstanční rozhodnutí, neboť předchůdce Krajského úřadu Ústeckého kraje, Okresní úřad Ústí n.
L., si u několika staveb vyhradil právo vydat všechna příslušná rozhodnutí. Bylo vyřízeno 40 stížností a k dalším 20
stížnostem byly zpracovány podklady pro odpověď. Dále bylo připraveno 10 stanovisek k žalobám na rozhodnutí
správního orgánu, vypracováno 150 opatření, stanovisek a pod. Kontrola výkonu přenesené působnosti byla provedena na 6 stavebních úřadech. Metodická činnost byla zajišťována formou porad a konzultací na stavebních
úřadech v celkovém počtu 12. I nadále byla zajišťována agenda „ povodňových dotací MMR v oblasti bydlení“.
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Vedoucí odboru:

PhDr. Petr Novák, CSc.

Vedoucí oddělení kultury:

PaedDr. Petr Brázda

Vedoucí oddělení památkové péče:

Mgr. Jana Kuráňová

Vedoucí oddělení přestupků a ekonomiky:

Ing. Ivanka Tulisová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

11

Činnost v roce 2005
Oddělení kultury zajišťovalo během roku činnosti spojené se zřizovatelskou funkcí vůči třinácti organizacím v oblasti
kultury. Kontrolní a metodická činnost byla na těchto pracovištích prováděna průběžně během celého roku a oddělení
zorganizovalo dvě porady ředitelů. Kontrola dodržování zákonů v oblasti kultury byla provedena na sedmi příslušných
odborech obcí s rozšířenou působností. Oddělení zpracovávalo materiály pro Komisi pro kulturu Rady Ústeckého kraje,
která v roce 2005 zasedala devětkrát. Prostřednictvím oddělení byly z prostředků Ústeckého kraje vyčleněny finance pro
čtyři nejvýznamnější kulturní subjekty v kraji v objemu 13 mil. Kč, 3,2 mil. Kč pak bylo přerozděleno na 55 projektů
v rámci dotačního Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005. Na regionální funkce knihoven
byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 10,17 mil. Kč. Monitoring kulturního dění v kraji probíhá průběžně.

Oddělení památkové péče v uplynulém roce vydalo 41 rozhodnutí k opravám nebo rekonstrukcím národních kulturních
památek v kraji a 34 stanovisek k zadání územního plánu nebo jeho změnám. V souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí
prvoinstančního orgánu státní památkové péče na obcích s rozšířenou působností oddělení řešilo 17 rozhodnutí,
prodloužilo lhůtu pro vydání rozhodnutí ve 118 případech u obcí s rozšířenou působností a zajistilo prodloužení lhůty
pro vydání rozhodnutí u 17 případů národních kulturních památek, přezkoumalo 8 rozhodnutí v mimoodvolacím řízení.
Oddělení se ve 35 případech vyjadřovalo k návrhu prohlášení věci za kulturní památku a naopak u 7 případů se jednalo
o návrhu na zrušení prohlášení věci za kulturní památku. V jednom případě byla uložena pokuta za porušení zákona
o státní památkové péči. Oddělení administrovalo po celý rok Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón, v jehož rámci vydalo 60 rozhodnutí a čerpáno bylo 96,28 % z částky 11,12 mil. Kč
příspěvku ze státního rozpočtu. V rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje bylo
přerozděleno 14,4 mil. Kč. Metodickou činnost oddělení zajišťovalo během roku osobními konzultacemi a jedním
seminářem pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, na jejichž pracovištích byla v osmi případech provedena
kontrola na úseku památkové péče. Průběžně se provádí ověřování stavu a evidence kulturních památek v kraji.

Oddělení přestupků a ekonomiky zajišťovalo veškerou agendu finančních toků v souvislosti s prací celého odboru
a příslušných příspěvkových organizací. Byly provedeny kontroly a vyhodnocení závěrek a rozborů hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2004 a tři čtvrtletí roku 2005, současně byl proveden rozpis závazných ukazatelů na rok 2005. Byly
zajištěny 2 porady pro ekonomky příspěvkových organizací. Oddělení vydalo 3 rozhodnutí v odvolacím řízení
a 1 v mimoodvolacím řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, za porušení autorských práv ve smyslu zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon a 2 rozhodnutí dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku. Metodická pomoc byla poskytována průběžně konzultacemi.
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Vedoucí odboru:

Ing. Jiří Smrčka

Vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje:

Ing. Zdeněk Halama

Vedoucí oddělení veřejných zakázek:

Ing. Jindřich Šimák

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:
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Činnost odboru v roce 2005
Oddělení investic a údržby majetku kraje zajišťovalo zejména komplexní přípravu a realizaci akcí
na nemovitém majetku kraje zařazených do schváleného investičního plánu na rok 2005. V této
oblasti bylo připravováno a realizováno celkem 256 položek investičního plánu, na kterých bylo
proinvestováno celkem 615 mil. Kč. Z tohoto počtu bylo v souladu s uzavřenými smluvními vztahy
dokončeno a předáno do správy majetku kraje 87 akcí v objemu 410 mil. Kč. Na 170 akcích
rozestavěných a přecházejících do následujícího roku bylo prostavěno 205 mil. Kč, objemem
132 mil. Kč tento soubor přechází do r. 2006. Oddělení se významným způsobem podílelo
na přípravě podkladů a zpracování žádostí pro získání dotací EU a to zejména v oblasti dopravy
(Přivaděč k PZ Prosmyky) a v oblasti kultury a památkové péče (OM Louny – Nový hrad Jimlín).
Oddělení dále zajišťovalo výkon funkce správce Fondu obnovy Ústeckého kraje a finančních prostředků určených na reprodukci majetku obcí. Z Fondu obnovy Ústeckého kraje bylo v roce 2005
čerpáno 16 mil. Kč pro celkem 29 žadatelů, cca 5 mil. Kč u 9 žadatelů přechází k dokončení do
roku 2006, ve kterém se předpokládá ukončení činnosti fondu. Na reprodukci majetku obcí bylo
čerpáno téměř 40 mil. Kč na 65 vybraných žádostí (celkem bylo doručeno 268 žádostí). Odbor
zajišťoval veškeré podklady pro rozhodnutí orgánů kraje při výběru žádostí, pro uzavření smluvních
vztahů a následnou kontrolní činnost na čerpání finančních prostředků.
V oblasti hospodářské strategie kraje bylo na průmyslové zóně Triangle zajišťováno 7 položek
v plánu. Objemem 18 mil. Kč pokračovaly sanace starých ekologických zátěží (hrazeno z dotace
ze státního rozpočtu), objemem 14,5 mil. Kč realizovány projekční a inženýrské práce, bylo vydáno
stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí a přívodního vedení 110 kV ze Žatce, územní
rozhodnutí na stavby dopravního napojení, vlečku, trafostanici 110/22 kV, přívod 110 kV z Výškova
a rozvod 22 kV do zóny. Objemem 15,5 mil. Kč pokračovaly výkupy pozemků a úhrada věcných
břemen pro stavby inženýrských sítí, vlečky a dopravního napojení.

Oddělení veřejných zakázek dle směrnice ředitele č. 8/2004 plnilo v roce 2005 konzultační
a metodickou činnost pro jednotlivé gestory (odbory KÚ a příspěvkové organizace zřizované
Ústeckým krajem) při zadávání veřejných zakázek i poptávkových řízení (v případech plnění za
cenu nižší jak 2 mil. Kč bez DPH). V číselném vyjádření bylo za období roku 2005 v této oblasti
evidováno 52 veřejných zakázek a 485 poptávek. Dále v souladu s citovanou směrnicí a platnými
právními předpisy realizoval odbor investic ve vlastní gesci 45 veřejných zakázek a 160 poptávek,
u těchto akcí oddělení zajišťovalo komplexní přípravu a průběh zadávacího řízení.
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Mezi objemově nejvýznamnější a odborně a současně i administrativně nejnáročnější lze zařadit
zadání veřejných zakázek realizovaných v rámci investiční akce „Přivaděč k PZ Prosmyky“ (zejména
zakázky na inženýrskou činnost a na stavební práce). Kromě této největší investiční akce byl značný
objem investic (a z toho plynoucích zadávacích řízení) směřován do rekonstrukcí zařízení a objektů
v oblasti školství a v oblasti sociální péče.

Celkový finanční objem z rozpočtu Ústecké kraje, který ve své rozpočtové kapitole zajišťoval
v roce 2005 investiční odbor, činil 1 164 mil. Kč v kapitálových výdajích a 78 mil. Kč v běžných
výdajích. Kromě objemů zajišťovaných přímo odborem byly další akce zajišťovány formou poskytnutí investičních či neinvestičních dotací částečně z rozpočtu Ústeckého kraje, částečně za účasti
státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu investičního odboru a v součinnosti s příjemcem.
Součástí rozpočtu odboru jsou též fondy, z nichž nejvýznamnější podíl mají Fond rozvoje ÚK
v oblasti regionálního rozvoje a Fond vodního hospodářství v oblasti životního prostředí a zemědělství.
Největší objemy v oblasti zásahů do nemovitého majetku kraje se odehrály v oblasti dopravy
(pozemní komunikace), zdravotnictví (rekonstrukce a vybavení nemocnic a ZZS), školství a sociálních
věcí (rekonstrukce vyvolané novou legislativou, zejména v oblasti hygienických předpisů a zákona
č. 109/2002 s dopadem do ústavní péče v dětských domovech).
Neméně důležitou činností odboru v roce 2005 byla příprava investičního plánu na rok 2006,
která v podstatě probíhala v průběhu celého roku počínaje schvalovacím řízením v oblasti investičních
záměrů a studií, následnou projekční přípravou a sestavením návrhu investičního plánu na rok
2006 ve spolupráci s jednotlivými odbory KÚ.

Tiské stěny
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Činnost v roce 2005
Oddělení regionálního rozvoje
V roce 2005 byla dokončena Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje, jako základní rozvojový
dokument Ústeckého kraje, dále se oddělení regionálního rozvoje zabývalo realizací rozvojových
programů Ústeckého kraje – dokončení programů z roku 2004 (Program ekonomického rozvoje,
Program rozvoje lidských zdrojů, Program podpory rozvoje obcí a Program rozvoje cestovního
ruchu) a zahájení programů ročníku 2005 (Program obnovy venkova Ústeckého kraje – 155
projektů se souhrnem dotací ve výši téměř 40 mil. Kč a Program podpory rozvoje obcí – pořízení
územních plánů – 38 žádostí se souhrnem dotací ve výši 5 mil. Kč). Byla zahájena realizace
projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK) zaměřeného na podporu přípravy na využívání
strukturálních fondů EU v období 2007–2013. Oddělení také zahájilo práce na přípravě Regionálního
operačního programu pro NUTS II Severozápad na období 2007–2013.

Oddělení řízení grantových schémat a projektů EU
Hlavní náplní oddělení je administrovat grantová schémata, která Ústecký kraj zpracoval a jako
individuální projekty podal na MMR. Oddělení ve spolupráci s ostatními odděleními odboru
regionálního rozvoje připravilo celkem 6 grantových schémat v rámci Společného regionálního
operačního programu. V rámci opatření 1.1. to je: grantové schéma „Regionální podpora podnikání
pro drobné podnikatele“ a „Regionální podpora podnikání pro MSP“, dále v rámci opatření 3.2.
Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje a pro cestovní ruch v rámci priority 4
„Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro MSP“, „Podpora rozvoje služeb
cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“ a „Podpora regionální infrastruktury cestovního
ruchu v Ústeckém kraji pro MSP“. V rámci grantových schémat by se měly realizovat projekty
za 1,3 mld. Kč v Ústeckém kraji, z toho 551 mil. Kč přispěje EU ze svých fondů na financování
těchto projektů. V roce 2005 byly na všechna GS vyhlášeny 2 výzvy, v rámci těchto výzev bylo
předloženo 208 projektů, z toho 103 projektů bylo vybráno a Zastupitelstvem Ústeckého kraje
schváleno k financování. Celkem byly schváleny dotace z EU ve výši 200 mil. Kč a z rozpočtu
Ústeckého kraje za 56 mil. Kč.
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Oddělení cestovního ruchu
Při propagaci Ústeckého kraje jsme úzce spolupracovali s agenturou Czechtourism, jednotlivými
městy, se svazem cestovního ruchu Deliteus, Podkrušnohorským informačním centrem, o.p.s.
České Švýcarsko, 35 informačními centry, podnikateli a dalšími. Bylo vydáno deset druhů
propagačních materiálů v 6 jazykových mutacích. Tyto propagační materiály jsou distribuovány
prostřednictvím informačních center v Ústeckém kraji, v rámci spolupráce s euroregiony v sousedním
Sasku a především na veletrzích cestovního ruchu. Ústecký kraj se v roce 2005 prezentoval na 2
veletrzích cestovního ruchu v České republice a 10 v zahraničí. Jednalo se o veletrhy Vacantie
Utrecht, Regiontour Brno, Vacances Brusel, Reisen Hamburg, HolidayWorld Praha, CBR Mnichov,
ITB Berlín, MITT Moskva, TT Varšava a TUC Lipsko.

Mimo veletrhů prezentoval Ústecký kraj možnosti pro návštěvníky opakovaně v odborném tisku
jako je COT, TIM, Travel profi, Travel in the Czech republic, apod. Za podpory Ústeckého kraje byl
realizován projekt „Živé obrazy“ – netradiční prohlídky v doprovodu magistra Kellyho na čtyřech
zámcích, které během čtyř víkendů navštívilo více než 3500 návštěvníků.
Klubu českých turistů byla poskytnuta dotace ve výši 721 tis. Kč na obnovu značení turistických
tras a cyklotras. Z prostředků Evropské unie bude spolufinancováno zpracování koordinační studie
rozvoje cyklostezek a cyklotrasy na území Ústeckého kraje.

Hřensko
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Činnost v roce 2005
Oddělení organizací a koncepcí ve smyslu metodické činnosti zorganizovalo 4 porady ředitelů
škol a školských zařízení zřizovaných krajem, dále navštívilo 42 příspěvkových organizací a dle potřeby
zabezpečovalo účast odborných pracovníků v činnosti komisí v konkursech na místa ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných obcemi. V rámci přenesené působnosti byla zpracována a vydána
výroční zpráva o stavu školství v Ústeckém kraji za školní rok 2003/2004. Při rozhodování
v I. stupni správního řízení bylo vydáno 25 rozhodnutí dle ustanovení § 42 zákona a 8 rozhodnutí
dle § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení
odst. 3 a odst. 5 § 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo zpracováno
na odesláno na MŠMT ČR celkem 163 zpracovaných žádostí škol zřizovaných krajem, o změnu
zápisu v rejstříku škol. Dle ustanovení odst. 1 § 149 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů bylo vydáno 69 rozhodnutí o změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, zřizovaných
krajem a dále dle ustanovení odst. 1 § 143 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
bylo vydáno 107 rozhodnutí o změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných obcemi.
Po převzetí sekce sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit oddělení organizačně a technicky
zabezpečilo účast reprezentantů Ústeckého kraje na celorepublikové Zimní olympiádě dětí a mládeže
v Královehradeckém kraji v lednu 2006. Na základě přiznání pořadatelství Letní olympiády dětí
a mládeže 2007 Ústeckému kraji byla započata nutná legislativní, organizační a technická příprava.

Oddělení správní v rámci své kompetence provádělo metodické dohlídky v různých oblastech
školské problematiky, návštěvy škol a školských zařízení zřizovaných krajem a účinně spolupracovalo
s představiteli místních samospráv. V souvislosti s novým školským zákonem bylo vydáno
398 dodatků zřizovacích listin, 58 potvrzení ve funkci ředitele (změna názvu organizace), zřízeno
127 školských rad, vydáno 127 zřizovacích listin školských rad, vydán volební řád a jmenováno
220 členů školských rad. V oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci se uskutečnilo celkem
48 metodických dohlídek. Oddělení vydalo 304 rozhodnutí odvolacího orgánu proti rozhodnutí
ředitelů ve správním řízení. Řešilo 107 změn v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných obcemi.
Na žádost obcí bylo provedeno 37 delegací zástupců OSMT do konkursních komisí pro konkursní
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řízení organizovaná obcemi a bylo uspořádáno 8 konkursních řízení v samostatné působnosti
Ústeckého kraje. Oddělení vystavilo 32 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení
a 29 nostrifikačních doložek, jmenovalo celkem 651 předsedů zkušebních komisí k maturitním či
závěrečným zkouškám a 25 předsedů zkušebních komisí k absolutoriu na vyšších odborných školách.
V rámci stipendia Ústeckého kraje pro akademický rok 2005/2006 bylo administrováno 120 žádostí,
zajištěno veřejné losování a slavnostní podepisování smluv hejtmanem Ústeckého kraje se
100 vylosovanými studenty. Celkem bylo na stipendium Ústeckého kraje v roce 2005 čerpáno 4,22 mil. Kč.

Oddělení ekonomiky v oblasti financování školství ÚK rozdělilo dotaci MŠMT na přímé náklady
obecním školám (537 škol a školských zařízení) 3,239 mil. Kč, krajským školám (157 škol
a školských zařízení) 2,085 mil. Kč a soukromým školám (40 škol a školských zařízení) 223,3mil. Kč.
Dle zahajovacích výkazů na školní rok 2005/2006 mají školy a školská zařízení v ÚK celkem
158 320 žáků. Z toho 105 833 žáků navštěvuje školy zřizované obcemi, 46 375 žáků školy zřizované
ÚK a 6 112 žáků soukromé školy. V kalendářním roce 2005 bylo v ÚK zaměstnáno ve školství
celkem 12 668 pedagogických a 5 592 nepedagogických pracovníků. ÚK přispěl
na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem celkem částkou 426,1 mil. Kč.

Oddělení mládeže, tělovýchovy a lidských zdrojů (do 31. 8. 2005). Byl zpracován a odevzdán
Formulář návrhu grantového schématu Ústeckého kraje pro Opatření 3.3. Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. V březnu 2005 bylo podepsáno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro grantové schéma ve výši 81,07 mil. Kč. Alokace na 1. výzvu
v dubnu 2005 byla 56,5 milionů Kč, bylo přijato 43 žádostí v celkové výši 149,13 mil. Kč.
Na základě věcného hodnocení doporučila výběrová komise dne 17. 8. 2005 k podpoře
12 projektů v celkové výši 46,9 mil. Kč. Smlouvy se zastupitelstvem schválenými příjemci dotace byly
podepsány v prosinci 2005. V listopadu byla vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční
podporu. Alokovaná částka na výzvu byla 23,8 milionu Kč. Ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na leden 2006. V průběhu vyhlášených výzev se uskutečnilo celkem 6 seminářů.
V rámci 1. výzvy pro předkládání individuálních projektů, opatření 3.1. Rozvoj infrastruktury pro
rozvoj lidských zdrojů v regionech, v červnu 2005 podepsaly 3 příspěvkové organizace Rozhodnutí
o poskytnutí dotace v celkové výši 26,8 mil. Kč. V rámci 2 výzvy pro předkládání individuálních projektů, opatření 3.1. Rozvoj infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech bylo podpořeno 6
příspěvkových organizací v celkové výši 98,36 mil. Kč a 1 příspěvková organizace v opatření 2.2.
Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech ve výši 1,09 mil. Kč. V rámci 3.
výzvy pro předkládání individuálních projektů v opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních
technologií v regionech byly podpořeny projekty 2 příspěvkových organizací v celkové výši
5,3 mil. Kč. V rámci 4. výzvy pro předkládání individuálních projektů, opatření 3.1. Rozvoj
infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech byly podpořeny 3 projekty příspěvkových
organizací v celkové výši 23,97 mil. Kč. V rámci realizace dotační politiky Ústeckého kraje byly
spravovány následující dotační tituly: Sport pro všechny, Volnočasové aktivity a Environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta. Pro rok 2005 byla schválena dotace ve výši 10,5 mil. Kč. Podáno
bylo 778 projektů v celkové částce 114,145 mil. Kč a schváleno bylo 140 projektů v celkové
částce 10,25 mil. Kč.
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Vedoucí odboru:

Ing. Petr Severa

Oddělení sociálních služeb:

Ing. Jitka Pémová

Oddělení sociálních věcí:

Libuše Kačerová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

Eva Žampachová

Oddělení státní sociální podpory a zaměstnanosti:

Bc. Lea Medková

Oddělení zdravotní správy:

Bc. Jana Lavičková

Oddělení zdravotní péče:

Hana Týlová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

40

Činnost v roce 2005
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vznikl dne 1. 9. 2005, a to jako nástupce zrušených (ke dni
31. 8. 2005) dvou odborů – odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví.
Objem rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle skutečnosti k 31. prosinci 2005 činil
370,5 mil. Kč pro oblast zdravotnictví a 456 mil. Kč pro oblast sociální. V oblasti zdravotnictví jsou
v objemu kromě dotací z rozpočtu kraje zahrnuty i dotace ze státního rozpočtu na dotační programy
ve výši 6 mil. Kč a 24 mil. Kč neinvestiční dotace pro Masarykovu nemocnici na dostavbu v rámci
programu ISPROFIN. Na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče se kraj podílel částkou 13
mil. Kč, záchranným službám poskytl příspěvek ve výši 187 mil. Kč. Upravený rozpočet kapitálových
výdajů oblasti zdravotnictví činil ke konci roku 2005 celkem 388 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo
221 mil. Kč poskytnuto ze státního rozpočtu na akce v rámci programu ISPROFIN, 64 mil. Kč
uvolnil Ústecký kraj pro zdravotnictví na investiční akce ve své gesci, 103 mil. Kč obdržely příspěvkové
organizace jako investiční příspěvek zřizovatele na rekonstrukce zdravotnických zařízení a obnovu
vybrané zdravotnické techniky. Upravený rozpočet kapitálových výdajů oblasti sociální činil
ke konci roku 2005 celkem 85,4 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo 8 mil. Kč poskytnuto ze státního
rozpočtu na akce v rámci programu ISPROFIN, 57,4 mil. Kč uvolnil Ústecký kraj pro sociální oblast
na investiční akce ve své gesci, 19,9 mil. Kč obdržely příspěvkové organizace jako investiční příspěvek
zřizovatele na rekonstrukce sociálních zařízení. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2005
vydal celkem 9 566 správních rozhodnutí, z toho v I. stupni správního řízení 8 251 a ve II. stupni 1 315.

Oddělení sociálních služeb
Činnost oddělení sociálních služeb byla zaměřena na plnění úkolů v samostatné působnosti kraje
v oblasti sociální péče, zejména na výkon zřizovatelských funkcí kraje ve vztahu k právnickým
osobám. Výkon zřizovatelských funkcí kraje vykonával odbor k 19 příspěvkovým organizacím.
Jednalo se o 2 centra (Centrum sociální pomoci Litoměřice a Správa sociálních služeb Chomutov),
11 zařízení sociální péče pro osoby s mentálním a tělesným postižením (Jiříkov, Lobendava,
Snědovice, Tuchořice, Litvínov – Janov, Nová Ves v Horách, Brtníky, Česká Kamenice, Stará Oleška,
Čížkovice a Háj u Duchcova) a 6 zařízení sociální péče pro seniory (Krásná Lípa, Šluknov, Litvínov
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– Janov, Meziboří, Dubí a Teplice). Zaměstnanci oddělení provedli 16 kontrol v zařízeních sociální
péče zřizovaných Ústeckým krajem a to se zaměřením na péči o klienty a s tím souvisejících činností.
Při rozhodování v I. stupni správního řízení bylo vydáno 7 541 rozhodnutí o umístění občanů do
ústavů sociální péče, úhradě nákladů za pobyt apod. Při rozhodování ve II. stupni správního řízení
o odvolání bylo vydáno 11 rozhodnutí. V rámci metodické činnosti ve vztahu k příspěvkovým
organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj se uskutečnily 4 porady ředitelů příspěvkových organizací
a 3 porady pro ekonomy a sociální pracovníky příspěvkových organizací. Dále byly uskutečněny
2 metodické porady pro pracovníky ústavů sociální péče, vedoucí oddělení sociálních služeb
a vedoucí odborů sociálních věcí obcí, měst a statutárních měst v Ústeckém kraji. Současně byly
realizovány dotační programy „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“
a „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální
úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“, ve kterých bylo podpořeno 136 z 189
podaných žádostí a rozděleno celkem 71,5 mil. Kč.

Oddělení sociálních věcí
Na úseku péče o staré a zdravotně postižené občany bylo vydáno celkem 668 rozhodnutí a na úseku
dávek 333 rozhodnutí o odvolání. Provedeno bylo celkem 33 kontrol u obcí všech typů, z toho
9 následných.
Bylo uskutečněno 6 metodických porad s pracovníky obecních úřadů, zajišťujících agendu sociální
péče a zorganizovány 2 semináře pro pověřené obecní úřady k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
V I. stupni správního řízení bylo vydáno 108 rozhodnutí. Na oddělení bylo řešeno 20 stížností
na postup pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností. Kontrola výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí a koordinátora
pro osoby tzv. společensky nepřizpůsobené byla provedena na 5 obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností.
V rámci metodické činnosti se uskutečnily 4 metodické porady pro pracovníky obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností. Bylo zorganizováno třídenní setkání s pěstounskými rodinami, poradní
sbor pro náhradní rodinnou péči se sešel 11 krát. Oddělení zorganizovalo celostátní konferenci
orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Oddělení státní sociální podpory a zaměstnanosti
V I. stupni správního řízení byla na tomto úseku vydána 4 rozhodnutí a ve II. stupni správního
řízení bylo vydáno 276 rozhodnutí. Kontrola výkonu státní správy na daném úseku byla provedena
na 4 úřadech práce v kraji. Oddělení realizovalo 2 porady pro vedoucí odborů státní sociální
podpory Úřadů práce v Ústeckém kraji.

Oddělení zdravotní správy
V roce 2005 v rámci činnosti oddělení zdravotní správy (zabezpečení přenesené působnosti kraje –
státní správy) bylo vydáno celkem 598 rozhodnutí na úseku registrací nestátních zdravotnických
zařízení, z toho 50 rozhodnutí o registraci, 226 rozhodnutí o změnách registrace, 44 rozhodnutí
o zrušení registrace, 278 rozhodnutí o souhlasu s věcným a personálním vybavením nestátních
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zdravotnických zařízení a s druhem a rozsahem zdravotní péče. V souvislosti s tím bylo provedeno
128 místních šetření. Dále bylo vydáno 27 rozhodnutí o odvolání proti lékařskému posudku.
Bylo provedeno 5 kontrol nestátních zdravotnických zařízení – lékáren, byla provedena kontrola
přenesené působnosti na 10 obcích s rozšířenou působností. Byly uloženy pokuty třem zdravotnickým
zařízením za porušování právních předpisů. Oddělení zdravotní správy uskutečnilo 55 výběrových
řízení pro zdravotní pojišťovny před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Na oddělení zdravotní správy bylo v roce 2005 doručeno 71 stížností je spojených s činností
zdravotnických zařízení v záležitostech postupu při léčbě, etiky zdravotnických pracovníků, úhrady
za poskytnutou zdravotní péči apod. V 35 případech se jednalo o zdravotnická zařízení zřizovaná
Ústeckým krajem. Z uvedeného počtu bylo a je 5 stížností řešeno formou ustavení územní znalecké
komise Krajského úřadu Ústeckého kraje. U dalších tří stížností, které byly doručeny na jiné odbory,
odbor SZ připravoval pro možnost vyřízení těchto podání podklady. Ve 13 případech bylo
prokázáno pochybení zdravotnického zařízení s tím, že byla přijata opatření k nápravě zjištěného
stavu. Během roku 2005 proběhlo jednání 11 znaleckých komisí (mimo jiné i v rámci podnětů
z předchozího období), v 9 případech územní znalecká komise konstatovala nesprávný postup při
výkonu zdravotnických služeb.
V oblasti potřebných zdravotnických služeb bylo uzavřeno 24 smluvních vztahů k zajištění činnosti
v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.

Oddělení zdravotní péče
Činnost oddělení zdravotní péče byla zaměřena na plnění úkolů v samostatné působnosti kraje
v oblasti zdravotní péče, zejména na výkon zřizovatelských funkcí kraje ve vztahu k právnickým
osobám. Celkem bylo pro Zastupitelstvo a Radu Ústeckého kraje zpracováno 191 materiálů. Výkon
zřizovatelských funkcí kraje vykonával odbor k 13 příspěvkovým organizacím. Jednalo se o 5
nemocnic (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem), 2 nemocnice následné péče (Most
a Ryjice), psychiatrickou léčebnu v Petrohradě, kojenecký ústav v Mostě, dětský domov
v Rumburku, dětskou ozdravovnu v Jetřichovicích, Lékárenskou službu Teplice a Zdravotnickou
záchrannou službu Ústeckého kraje.
Mezi nejvýznamnější aktivity patřila v polovině roku příprava změny způsobu organizace a zabezpečení
poskytování zdravotní péče v nemocnicích Ústeckého kraje a zpracování tezí programu „Efektivní
zdravotnictví Ústeckého kraje“. V závěru roku došlo k ukončení činnosti Dětské ozdravovny
Jetřichovice a její sloučení s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, dále došlo ke sjednocení
činnosti zdravotnických zařízení pro děti od 0 do 3 let. K dalším významným aktivitám patřilo
ustavení koordinačních skupin (poradních orgánů odboru zdravotnictví) pro přípravu a rozpracování
programu „Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj“. V rámci zabezpečení potřebných zdravotnických služeb
byla také řešena problematika zabezpečení a organizace ambulantní pohotovostní péče. Současně
byly realizovány dotační programy „Protidrogová politika 2005“ a „Podpora zdravotnických programů
2005“, ve kterých bylo podpořeno 39 ze 51 podaných žádostí a rozděleno celkem 7,5 mil. Kč.
V oblasti potřebných zdravotnických služeb bylo uzavřeno 10 smluvních vztahů k zajištění
ambulantní pohotovostní péče v celém kraji.
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Vedoucí odboru:

Mgr. Rudolf Vyčichla

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:
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Činnost v roce 2005
Odbor evropských projektů se podílel na realizaci projektu ENLARGE-NET. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit trvalá spojení
mezi místními a regionálními oblastními spolky stejně jako dalšími aktéry v Sasku, Dolním Slezsku a severních Čechách
a vytvořit základnu pro přeshraniční projekty. Celkové náklady projektu činily cca 615 tis. €, Evropskou komisí byl podporován
s cca 500 tis. € (80%) na základě akce pro hraniční regiony. Součástí projektu byly dílčí fáze EU-MED-EAST, EURES SilBoSax
a EU-Projekt GRENAH. Odbor se dále podílí na projektu KAMPUS UJEP ÚL, jehož cílem je zpracování projektové dokumentace
na vybudování komplexu zázemí pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v prostorách bývalé Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. Přestavba starého areálu si vyžádá přibližně 3 mld. Kč. Bude zde v budoucnosti sídlit osm fakult, počítá
se i s informačním centrem, knihovnou, menzou, sportovištěm či obchody.
Spolupracoval také na tvorbě Komunikačního plánu Ústeckého kraje pro strukturální fondy, který je základním dokumentem
vymezujícím cíle, přístupy, věcnou náplň, hlavní nástroje, financování, cílové skupiny a subjekty, které se budou podílet
na realizaci jednotlivých operačních programů.
Odbor zajistil a připravil úkoly spojené se zahájením realizace 5 projektů v rámci Programu Interreg IIIA Sasko-ČR, SROP, FM
EHP/Norska. Projekty jsou zaměřeny na oblast životního prostředí, podporu a rozvoj informačních technologií, cestovní ruch
a uchování kulturního dědictví.
Odbor evropských projektů koordinoval přípravu Kontaktního místa v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského
prostoru Norska pro příjem žádostí o individuální projekty a projektové záměry s vyhlášenými prioritami: Uchování evropského
kulturního dědictví a Rozvoj lidských zdrojů, včetně zajištění posouzení, vyhodnocení a doporučení žádostí na Národní kontaktní
místo. Odbor připravil zahájení realizace projektu €-Net, Monitorovací a informační systém samosprávy (MISS). Cílem projektu
€-NET, který připravujeme, je vytvořit určitý plán pro získávání dotací EU na realizaci projektů Ústeckého kraje v letech
2007–2013. Projekt by měl kraji pomoci získat co možná největší objem dotací při maximální efektivitě nákladů a zároveň
minimalizovat rizika pro kraj jako konečného příjemce dotací. Implementace MISS si klade za cíl zprostředkovat uživatelům
identifikaci možností čerpání dotací, umožnit snadnou a rychlou orientaci v systému dotačních příležitostí při volbě vhodné
dotace a zajistit řízený proces při realizaci projektových záměrů a přehled o finančních dopadech v hospodářství kraje.
Od září 2005 převzal odbor evropských projektů realizaci projektu „Zmapování vzdělávacích potřeb – Interdisciplinární
vzdělávání pedagogů technických oborů (INDIS)“ v celkové výši 132 668,20 €, podpořeného v programu Phare 2003 RLZ.
Ústecký kraj jako žadatel se snaží spolu s 11 partnery na základě analýzy vzdělávacích potřeb v ÚK a zvýšit kvalifikační
a expertní základnu regionálních středních škol prostřednictvím interdisciplinárního vzdělávání a vytvořit jak komplexní
systém přípravy pracovních sil dle aktuálních požadavků zaměstnavatelů, tak podmínky pro flexibilní reakci na trhu práce
a především zvýšit flexibilitu a uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Odbor zpracoval na základě požadavku Rady ÚK přehled projektové činnosti krajských škol a školských zařízení, realizované
z finančních prostředků EU, za sledované období 1. 1. 2005 až 31. 12. 2005. (Od roku 2006 probíhá tato analýza po čtvrtletích.)
Do projektových aktivit se ve sledovaném období zapojilo celkem 53 škol a školských zařízení z celkového počtu oslovených
142 subjektů. Celkový objem finančních prostředků, který čerpaly školy na projektovou činnost, činil 380 mil. Kč, přičemž
byly využity také vlastní zdroje příjemců o celkové výši 9,56 mil. Kč. Celkem bylo předloženo 121 projektových žádostí,
z toho bylo podpořeno 112 projektů, 5 projektů bylo k 31. 12. 2005 ve formě podání žádosti a 4 projekty nebyly podpořeny.
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Vedoucí odboru:

Mgr. Iva Johnová

Vedoucí oddělení všeobecné kontroly a stížností:

František Ploner

Vedoucí oddělení veřejnosprávní finanční kontroly:

Ing. Dana Baťková

Vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí:

Ing. Jiřina Janovská

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

30

Činnost v roce 2005
Odboru kontroly je svěřeno plnění úkolů jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti kraje.
Na úseku samostatné působnosti je specializovaným útvarem, který na základě zákona 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, vykonává zejména následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací
Ústeckého kraje, ale i příjemců finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu kraje. V samostatné
působnosti také komplexně zajišťuje agendu stížností, jejich evidenci, vyřizování, statistické
vyhodnocování, a vnitřní kontrolní činnost.
V přenesené působnosti realizuje odbor na základě ustanovení §42 a §53 zákona o obcích přezkumy
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Ústeckého kraje a zajišťuje další činnosti dle zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, které s přezkumy souvisí.
Souběžně s těmito hlavními náplněmi práce poskytuje ostatním odborům krajského úřadu,
příspěvkovým organizacím i obcím metodickou pomoc v oblastech své působnosti.

Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly se ve své činnosti zaměřuje na systematickou kontrolu
hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje. V roce 2005 jich bylo zkontrolováno
celkem 26 a prověřeny byly veřejné prostředky ve výši 257,66 mil. Kč. Kontroly příspěvkových
organizací byly směrovány do různých oblastí nakládání se svěřeným majetkem – na jeho evidenci,
pořizování, pronájmy, a poskytovanými finančními prostředky (čerpání mzdových prostředků,
výdaje na služby, financování doplňkové hospodářské činnosti). Cílem kontrol bylo ověřit kontrolované
oblasti z hlediska hospodárnosti, efektivnosti, správnosti vedení účetnictví, dodržování obecně
závazných právních norem, vnitřních předpisů i pokynů zřizovatele. U 25 subjektů provedli
pracovníci oddělení kontroly oprávněnosti čerpání finančních prostředků poskytnutých jim
z rozpočtu kraje v rámci programů „Protidrogová politika 2004“ a „Podpora zdravotnických
programů 2004“ v celkovém objemu 5,96 mil. Kč.
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Oddělení přezkumu hospodaření obcí dokončilo v první polovině roku 2005 přezkumy
hospodaření za rok 2004. Prověřeno bylo 277 obcí a 16 dobrovolných svazků obcí, což v součtu
představuje 75 % těchto subjektů v kraji. Závažnější nedostatky v oblasti účetnictví a rozpočtového
hospodaření byly zjištěny u necelé 1/5 z celkového počtu kontrolovaných obcí a svazků obcí.
Ve druhé polovině roku pak byly zahájeny přezkumy hospodaření za rok 2005. K 31. 12. 2005 se
uskutečnily dílčí kontroly u 279 subjektů ze 289, které se s žádostí o přezkoumání svého hospodaření
na krajský úřad obrátily.

Oddělení všeobecné kontroly a stížností zaevidovalo a administrativně zpracovalo celkem 430
stížností (z toho 46 anonymních). Ze zaevidovaných stížností bylo 57 odloženo pro nezpůsobilost
k šetření, 10 předáno jako opravný prostředek v působnosti krajského úřadu, 2 předány jako
opravný prostředek mimo působnost krajského úřadu, 1 předána jako podnět zastupitelům,
7 využito jako podnět pro plánovanou kontrolní činnost, 6 předáno jako podnět k výkonu dozoru,
57 postoupeno k vyřízení jiným orgánům a organizacím. Krajským úřadem Ústeckého kraje bylo
přímo vyřízeno 285 stížností, z toho 90 odborem kontroly.
V rámci vnitřní kontrolní činnosti bylo prověřováno dodržování procesních pravidel pro výkon
kontrol přenesené působnosti u obcí, včasnost a úroveň vyřizování petic a stížností, dodržování
pracovní doby, dodržování lhůt správních řízení a realizace nápravných opatření uložených při
kontrolách nadřízenými správními orgány.

Raná
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Vedoucí odboru:

Ing. Květoslava Milerová

Vedoucí správního oddělení:

Ing. Dita Schubertová

Vedoucí oddělení metodiky a registru:

Ing. Michaela Krákorová

Vedoucí oddělení živnostenské kontroly:

Ing. Petr Novotný

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005:

10

Činnost v roce 2005
V roce 2005 bylo provedeno na pověřených úřadech, tj. na obecních živnostenských úřadech
a na odborech životního prostředí, celkem 16 kontrol na přenesenou působnost. V 8 případech
byla kontrola zaměřena na dodržování ustanovení zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
v platném znění, na dodržování ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
v platném znění a na předpisy související a v 8 případech na dodržování zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., tj. na evidenci zemědělských podnikatelů a s tím
spojených činností. Činnost obecních živnostenských úřadů je na dobré úrovni, pouze ve vedení
správních řízení se občas vyskytují nedostatky. Činnost v oblasti evidence zemědělských podnikatelů
na odborech životního prostředí vykazovala počáteční problémy při zavádění této nové evidence.
V roce 2005 byly uskutečněny 4 porady, v každém čtvrtletí roku jedna, a to ve vazbě na aktuální
situaci v legislativě ve vztahu k živnostenským úřadům a na problematiku v živnostenském podnikání.

Správní oddělení
V průběhu roku 2005 bylo doručeno na krajský živnostenský úřad celkem 50 odvolání proti rozhodnutí
obecních živnostenských úřadů a 6 odvolání přešlo k vyřízení z roku 2004. Do 31. prosince 2005
bylo pravomocně rozhodnuto v 73 případech, z toho v 52 případech o odvolání podnikatelských
subjektů a v 21 případech rozhodoval krajský živnostenský úřad v I. stupni. Správní oddělení
provádělo ústní i písemné konzultace ve věci vedení správních řízení.

Oddělení metodiky a registru
V roce 2005 byla ze strany krajského živnostenského úřadu poskytnuta metodická pomoc ve 136
případech, která se skládá z odpovědí na dotazy jednotlivých úřadů a občanů, zpracování postupů
činnosti obecních živnostenských úřadů v rámci novel živnostenského zákona a k zákonům
souvisejících s podnikáním. Dále byly vypracovány přehledy nových právních předpisů souvisejících
se živnostenským podnikáním včetně komentářů a souvisejících s evidencí zemědělských
podnikatelů.
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Oddělení živnostenské kontroly
V roce 2005 bylo provedeno 214 kontrol na celém území Ústeckého kraje zaměřených na reklamu,
z toho bylo zjištěno 52 porušení platných právních předpisů. V 5 případech bylo kontrolní zjištění
postoupeno příslušnému živnostenskému úřadu a v 45 případech bylo zahájeno správní řízení ve
věci uložení pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy a 2 správní řízení budou zahájena
v roce 2006. V 5 případech bylo řízení zahájeno již v roce 2004 a pravomocně ukončeno v roce
2005. Do 31. prosince 2005 bylo pravomocně rozhodnuto ve 23 případech.

Šetření stížností a podnětů
V roce 2005 bylo šetřeno 6 podnětů, kdy po přešetření bylo shledáno, že ve 3 případech se nejednalo
o reklamu, jak bylo v podnětech uvedeno, 2 podněty byly postoupeny příslušnému správnímu
orgánu a 1 podnět byl shledán jako neopodstatněný. Dále bylo v roce 2005 prošetřeno celkem
13 stížností a z toho 1 stížnost byla anonymní, která nebyla šetřena, ale pouze postoupena na
příslušný úřad k jejímu případnému dalšímu využití. V 8 případech byla po prošetření stížnost
shledána jako neoprávněná a ve 4 případech byla stížnost postoupena příslušnému správnímu
orgánu k přímému vyřízení.

Dozorová činnost
V roce 2005 bylo doručeno na krajský živnostenský úřad 6 nařízení obcí – Tržní řády. Byla provedena
šetření ve věci zákonnosti těchto nařízení, která nebyla v 1 případě ukončena. V 5 případech, kdy
bylo šetření ukončeno, nebylo shledáno pochybení.

Panorama Lounských vrchů
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Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
ředitel Ing. Vladimír Macholda
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, tel. 417 532 235

Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa
ředitel Ing. Petr Nový
Nemocniční 19, 407 46 Krásná Lípa, tel. 412 383 345, www.ddkrasnalipa.cz
Ústav sociální péče Brtníky
ředitelka Mgr. Blanka Trojanová
Brtníky 118, 407 60 Brtníky, tel. 412 336 084, www.uspbrtniky.cz
Ústav sociální péče Česká Kamenice
ředitelka Eva Kodymová
U Kaple 494, 407 21 Česká Kamenice, tel. 412 582 868
Ústav sociální péče Jiříkov
ředitel Ing. Pavel Maleček
Londýnská 563, 407 53 Jiříkov, tel. 412 337 005
Ústav sociální péče Lobendava
ředitelka Ing. Věra Bršlicová
Lobendava 105, 407 84 Dolní Poustevna, tel. 412 397 934
Ústav sociální péče Stará Oleška
ředitelka Dagmar Vaňková
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín 4, tel. 412 555 366
Domov důchodců Šluknov
ředitelka Bc. Dagmar Hluchá
Křečanská 630, 407 77 Šluknov, tel. 412 386 312, www.ddsluknov.cz
Správa sociálních služeb Chomutov
ředitel Bc. Milan Doležal
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, tel. 474 334 506, www.ssschomutov.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
ředitel Ing. Karel Prokop
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, tel. 416 535 046
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice
ředitel Mgr. Karel Reissmüller
Čížkovice 172, 411 12 Čížkovice, www.duspcizkovice.wz.cz
Ústav sociální péče pro tělesně postižené Snědovice
ředitel Mgr. Rostislav Kolačev
Snědovice 1, 411 74 Snědovice, tel. 416 857 220, www.uspsnedovice.cz

Výroční zpráva Ústeckého kraje 2005

63

Ústav sociální péče Tuchořice
ředitel Pavol Dvorský
Tuchořice 1, 439 69 Tuchořice, tel. 415 735 880, www.usptuchorice.cz
Domov důchodců a Ústav sociální péče Litvínov – Janov
ředitelka Ing. Jiřina Kreidlová
Křižatecká 16, 435 42 Litvínov, tel. 476 742 041, www.ddjanov.cz
Ústav sociální péče Litvínov-Janov
ředitel Šimůnek Jiří
Zátiší 177, 435 42 Litvínov, tel. 476 742 031
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách
ředitel Jiří Nikl
Nová Ves v Horách 206, 435 45 Nová Ves v Horách, tel. 476 127 110, www.uspnovaves.cz
Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Meziboří
ředitelka Helena Tichá
Okružní 104, 435 13 Meziboří, tel. 476 748 263, www.ddmezibori.cz
Domov důchodců Dubí
ředitelka Ing. Věra Součková
Na Výšině 494, 417 01 Dubí, tel. 417 571 067, www.dddubi.cz
Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Teplice
ředitel Mgr. Jan Žák
U Nových Lázní 8, 415 01 Teplice, tel. 417 539 913
Ústav sociální péče Háj u Duchova
ředitel Mgr. Hynek Matonoha
Kubátova 249, 417 22 Háj u Duchova, tel. 417 837 323

Oblastní muzeum v Chomutově
ředitel Ing. Stanislav Děd
Palackého 86, 430 01 Chomutov, tel. 474 651 251, www.muzeum-cv.net
Oblastní muzeum v Děčíně
ředitel Mgr. Milan Rosenkranc
ulice České Mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - Podmokly, tel. 412 531 549, www.dcnet.cz
Oblastní muzeum v Litoměřicích
ředitelka Mgr. Eva Štíbrová
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, tel. 416 731 339, www.litomerice.cz
Oblastní muzeum v Lounech
ředitel PhDr. Bedřich Štauber
Pivovarská 28, 440 01 Louny , tel. 415 652 456, www.muzeumlouny.cz
Oblastní muzeum v Mostě
ředitelka PhDr. Libuše Pokorná
Čs. Armády 1360, 434 38 Most, tel. 476 442 111, www.muzeum-most.cz
Regionální muzeum v Teplicích
ředitel PhDr. Dušan Špička
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, tel. 417 537 869, 417 537 226, www.muzeum-teplice.cz
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
ředitel PhDr. Jan Štíbr
Michalská 7, 412 01 Litoměřice, tel. 416 732 382, www.galerie-ltm.cz
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Galerie Benedikta Rejta v Lounech
ředitelka PhDr. Alica Štefančíková
Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, tel. 415 652 634,
www.eregion.cz/lounsko/volno/galerie_benedikta_rejta.asp
Galerie výtvarného umění v Mostě
ředitel Petr Svoboda
Kostelní 289, 434 01 Most, tel. 476 709 082, 476 702 478,
www.e-region.cz/mostecko/volno/galerie_vytvarneho_umeni.asp
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
ředitelka PhDr. Miroslava Hlaváčková
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, tel: 416 837 301, www.roudnicenl.cz/galerie/info.htm
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
ředitel Mgr. Jan Blažek
Žižkova 835, 434 01 Most, tel: 476 704 465, 476 442 317, www.uappmost.cz
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
ředitel Vlastimil Buchtele
Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, tel. 417 539 289 hvězdárna, tel. 417 576 571 planetárium,
www.teplice-city.cz/hap
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
ředitel Ing. Aleš Brožek
Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 209 126, www.svkul.cz

Nemocnice Děčín
ředitel Ing. Miloslav Řehák
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, tel. 412 705 111, www.nemdc.cz
Nemocnice Chomutov
ředitel Ing. Milan Burša
Kochova 1185, 430 12 Chomutov, tel. 474 447 111, www.nspcv.cz
Nemocnice Most
ředitel Ing. Miloslav Řehák (od 1. 7. 2006 MUDr. Vladimír Müller
J. E. Purkyně 270/5, 434 01 Most, tel. 478 031 111, www.nspm.cz,
Nemocnice Teplice
ředitel Ing. Robert Pelíšek
Duchcovská 53, 415 01 Teplice, tel. 417 519 111, www.nemtep.cz
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
ředitel MUDr. Tomáš Indra
Sociální péče 3166/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel. 477 111 111, www.mnul.cz,
Nemocnice následné péče Most
ředitel MUDr. Leo Rychlý
J. Žižky 1304, 434 01 Most - Zahražany, tel. 476 449 111
Nemocnice následné péče Ryjice
ředitel MUDr. Jaroslav Müllner
Ryjice 6, 403 31 Ryjice, tel. 472 734 050
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Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
ředitel MUDr. Ilja Deyl
Sociální péče 7A, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 234 513 (tel. 412 709 906 – Děčín, tel. 417 554 355
– Teplice, tel. 474 447 111 – Chomutov, tel. 415 778 162 – Žatec, tel. 415 620 493 – Louny),
www.zzs-ul.cz
Psychiatrická léčebna Petrohrad
ředitelka MUDr. Zdeňka Sosnová
Petrohrad č.d. 1, 439 85 Petrohrad, tel. 415 236 111, www.plpetrohrad.cz
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
ředitelka PhDr. Milada Šilhová
Husitská 1683, 434 01 Most - Zahražany, tel. 476 446 311 (417 539 720 - Teplice), www.kumost.cz
Lékárenská služba Teplice
ředitel Ing. Petr Severa
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 657 435

Gymnázium
ředitel Ing. Alfréd Dytrt,
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 240 151, www.gymjat.cz
Gymnázium
ředitel Mgr.Michal Šidák
Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 772 022, www.gym-ul.cz
Gymnázium Václava Hlavatého
ředitel PaedDr. Milan Rieger
Poděbradova 661, 440 62 Louny, tel. 415 653 565, www.glouny.cz
Gymnázium
ředitel Mgr. Marie Honzlová
Komenského 843, 441 14 Podbořany, tel. 415 214 541, www.gymnazium.podborany.cz
Gymnázium
ředitel PaedDr. Miroslav Řebíček
Studentská 1075, 438 01 Žatec, tel. 415 742 099, www.gymnazium.zatec.cz
Gymnázium
ředitel RNDr. Zdeněk Bergman
Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice, tel. 417 813 010, www.gymtce.cz
Gymnázium
ředitelka Ing. Jaroslava Mrázová
Břežánská 9, 418 01 Bílina, tel. 417 823 125, www.volny.cz/boren
Gymnázium
ředitelka Mgr. Marie Sachetová
Masarykova 12, 419 32 Duchcov, tel. 417831133, www.duchcov.cz/gymnazium
Gymnázium
ředitel PhDr. Jaroslav Neuhöfer
Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 874, www.gymmost.cz
Gymnázium T. G. Masaryka
ředitel Mgr. Pavel Tyrner
Studentská 640, 436 67 Litvínov, tel. 476 753 126, www.gtgm.cz
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Gymnázium
ředitel Mgr. Milan Šonka
Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín I, tel. 412 519 811, www.gymnaziumdc.cz
Gymnázium
ředitelka Mgr. Kamila Havlíčková
Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice, tel. 412 584 002, www.gymnazium-ck.cz
Gymnázium
ředitel Mgr. Roman Kroutil
Komenského 10, 408 15 Rumburk, tel. 412 332 269, www.gymrumburk.cz
Gymnázium
ředitel Mgr. Josef Moule
Mostecká 3000, 430 11 Chomutov, tel. 474 620 546, www.gymcv.cz
Gymnázium
ředitelka PaedDr. Hana Kožíšková
5. května 620, 432 01 Kadaň, tel. 474 342 717, www.gymnazium-ck.cz
Gymnázium a Střední odborná škola
ředitel Mgr. Jiří Jedlička
Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel. 474 376 047, www.gymkl.cz
Gymnázium Josefa Jungmanna
ředitel Mgr. Petr Praibiš
Svojsíkova 1, 412 65 Litoměřice, tel. 416 735 842, www.gjj.cz
Gymnázium
ředitel Miloš Štyks
Sady pionýrů 600, 410 02 Lovosice, tel. 416 531 452, www.gymlovo.cz
Gymnázium
ředitel Mgr. Miloslav Mann
Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem, tel. 416 838 141, www.gym-rce.webpark.cz
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
ředitel Ing. Roman Jireš
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 316 812, www.oaulpar.cz
Obchodní akademie
ředitelka Ing. Zdeňka Králová
Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 475 531 665, www.oaul.cz
Obchodní akademie a Střední zemědělská škola
ředitel Ing. Miloslav Bouda
Osvoboditelů 497, 440 64 Louny, tel. 415 652 729, www.lounsko/oalouny
Obchodní akademie
ředitel Ing. Bohuslav Kuneš
Studentská 1354, 438 01 Žatec, tel. 415 742 104, www.sweb.cz/oa.zatec
Obchodní akademie
ředitel Mgr. Josef Klusáček
Poštovní 3, 415 40 Teplice, tel. 417 570 222, www.hyperling.cz/oa-teplice
Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie
ředitelka RNDr. Jana Adamcová
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most, tel. 476 707 803, www.vos-oamost.cz
Evropská obchodní akademie
ředitel Ing. Jiří Petrášek
Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín I, tel. 412 512 508, www.oadc.cz
Obchodní akademie
ředitel Mgr. Ladislav Pokorný
Komenského 927/12, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 063, www.oarbk.cz
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Obchodní akademie
ředitel Ing. Václav Kohout, CSc.
Černovická 2901, 430 03 Chomutov, www.oacv.cz
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
ředitel PaedDr. Zdeněk Hrdina
Komenského 562, 432 01 Kadaň, tel. 474 343 393, www.sps.kadan.cz
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
ředitel Ing. Václav Komín
Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 240 051, www.spsul.cz
Střední průmyslová škola
ředitelka Ing. Helena Mudrochová
Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 771 307, www.sps-ul.cz
Střední průmyslová škola
ředitel Ing. Vlastimil Klobása
Benešovo náměstí 1, 415 49 Teplice, tel. 417 537 730, www.prumstce.hiedu.cz
Střední průmyslová škola
ředitelka Ing. Jana Poláková
Kubicových 2, 419 41 Duchcov, tel. 417 835 336, www.duchcov.cz/sps
Střední průmyslová škola
ředitel Ing. František Felcman
Topolová 584, 434 47 Most, tel. 476 769 522, www.spsmost.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební
ředitel Ing. Jan Vyhnálek
Čs. armády 10, 405 02 Děčín I, tel. 412 519 099, www.spsstavdc.space.cz
Střední průmyslová škola strojní a dopravní
ředitel Ing. Josef Šlapák
Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI, tel. 412 535 003, www.prumka.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
ředitel Ing. Jan Hodničák
Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5, tel. 412 315 023, www.vosvdf.cz
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
ředitel Ing. Jan Lacina
Školní 50, 430 11 Chomutov, tel. 474 627 497, www.spscv.cz
Střední odborná škola technická a zahradnická
ředitel Mgr. Petr Holvek
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, tel. 416 532 883, www.souz.lovosice.indos.cz/
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická
ředitel Mgr. Milan Riedl
Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem,tel. 475 209 160, www.szsvzs.cz
Vyšší odborná škola zdravotnická s Střední škola zdravotnická
ředitelka Mgr. Dana Šlechtová
Kapelní 2, 415 01 Teplice, tel. 417 530 830, www.volny.cz/sxos.teplice
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J. E. Purkyně
ředitelka Mgr. Alena Suchá
J. E. Purkyně 272, 434 03 Most, tel. 476 100 866, www.szs-most.cz
Střední zdravotnická škola
ředitel Mgr. Zdeněk Volf
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín, tel. 412 532 237, www.szsdecin.cz
Střední zdravotnická škola
ředitel PaedDr. Bc. Milan Jirsák
Františka Nohy 6, 408 30 Rumburk, tel. 412 332 516, www.sweb.cz/szsrumburk/
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Střední zdravotnická škola
ředitel Mgr. Jiří Jíra
Palackého 3, 430 01 Chomutov, tel. 474 629 378
Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho
ředitelka Pavla Matějková
Komenského 3, 412 62 Litoměřice, tel. 416 732 074, web.telecom.cz/spgs
Konzervatoř
ředitel Mgr. Milan Kubík
Českobratrská 15, 415 01 Teplice, tel. 417 538 395, www.konzervator.teplice.indos.cz
Střední odborná škola
ředitel Mgr. Jaroslav Mareš
Stará 100, 400 11 Ústí nad Labem, www.ulsos.cz
Střední škola obchodu a služeb
ředitelka Mgr. Irena Koťátková
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 970, www.obchodniskola.cz
Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy
ředitel Mgr. Jiří Škrábal
Dělnická 21, 434 80 Most-Velebudice, tel. 476 702 612, www.isstcop.cz
Integrovaná střední škola stavební
ředitel Ing. Miroslav Moucha
Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 500 543
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky
ředitel Mgr. Pavel Valášek
Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem –Stříbrníky, tel. 472 770 350, www.sose-sou.cz
Střední lesnická škola
ředitel PhDr. Milan Janoušek
T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, tel. 412 386 337www.lesnicka-skola.cz
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky
ředitel Ing. Jan Langthaler
Kostelní 134, 411 08 Štětí, tel. 416 857 912, www.odbornaskola.cz
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
ředitel Ing. Josef Nehyba
Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 416 831 216, www.vosasos.cz
Integrovaná střední škola
ředitel Mgr. Roman Hudec
Dlouhá 6, 412 85 Litoměřice, tel. 416 574 951, www.issltm.cz
Integrovaná střední škola energetická
ředitel Mgr. Jan Mareš
Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, tel. 474 626 057, www.issecv.cz
Střední škola technická
ředitel Mgr. Luboš Tureček
U Panského dvora 1006, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 214 880, www.soutech.cz
Střední škola
ředitel Mgr. Pavel Caitaml
Václavské náměstí 10, 400 04 Trmice, tel. 475 620 347, www.telecom.cz/soutrmice/
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště
ředitel Ing. Jan Pirich
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, tel. 415 652 486, www.lounsko.cz/sostlouny
Střední škola stavební
ředitel Mgr. Viktor Kolovratník
Postoloprtská 2636, 440 01 Louny, tel. 415 671 590
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Střední škola zemědělská a ekologická
ředitelka Ing. Eva Klímová
Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec, tel. 415 740 569
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
ředitel PaedDr. Ladislav Grössl
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany, tel. 415 214 573, www.sou.podborany.cz
Školní statek
ředitel Ing. Milan Rudolf
Pražská 89, 439 31 Měcholupy, tel. 415 722 550
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
ředitelka Mgr. Helena Všetečková
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, tel. 416 831 554, www.sweb.cz/sos.roudnice
Střední odborná škola technická
ředitel Ing. Jiří Fišera
Pivovarská 594, 411 08 Štětí, www.sousteti.cz
Školní statek
ředitel Ing. Josef Nehyba
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 416 837 287
Praktická škola
ředitelka Mgr. Věra Bezstarosti
Mírová 225, 410 02 Lovosice, tel. 416 532 119
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště
ředitel Ing. Jiří Marek
5. května 680, 432 01 Kadaň, tel. 474 333 115, www.amoskadan.cz
Integrovaná střední škola
ředitel Ing. Karel Prager
Jirkovská 119, 431 41 Údlice, tel. 474 667 107, www.udlice.cz
Střední odborné učiliště technické
ředitel Ing. Václav Sailer
Pražská 702, 430 01 Chomutov, tel. 474 651 848, www.soutcv.cz
Střední škola stavební
ředitel Ing. Bohuslav Roll
Na Moráni 4803, 430 01 Chomutov, tel. 474 651 962, www.sou-stavebni.cz
Odborné učiliště a Praktická škola
ředitel Jindřich Kyznar
Jezerská 272, 431 11 Jirkov, tel. 474 684 914, www.oups.cz
Školní statek
ředitel Ing. Jiří Marek
Jezerka, 432 01 Kadaň, tel. 474 333 112
Střední škola služeb a cestovního ruchu
ředitel Ing. Petr Jakubec
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 456, www.sosvdf.cz
Střední odborná škola dopravní a strojírenská
ředitel Mgr. Jana Férová
Dělnická 15, 405 02 Děčín VI, tel. 412 535 942 www.dorado.cz
Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse a Střední odborné učiliště
ředitel Ing. Libor Kunte, Ph.D.,
Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda, tel. 412 524 694, www.libverdadc.cz
Střední škola sociální
ředitel Ing. Václav Víšek
Karlova 564, 407 77 Šluknov, tel. 412 386 263, www.sos-sluknov.cz
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště (do 31. 8. 2006)
ředitel Mgr. Milan Soukup
Ruská 147, 405 02 Děčín IV, tel. 412 532 185, www.sosasou.zde.cz
Střední škola technická
ředitel Ing. František Hricz
Karolíny Světlé 2703, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 632, www.soutechvdf.cz
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
ředitel PaedDr. Bc. Svatopluk Kubeš
Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 320, www.soup.cz
Střední škola
ředitel Petr Sokolář
Vítězství 194, 407 11 Děčín XXXI - Křešice, tel. 412 519 144
Školní statek
ředitel Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Benešovská 76, 405 01 Děčín - Libverda, tel. 412 524 589, www.libverdadc.cz
Střední odborná škola
ředitel Mgr. František Bašta
nám. 8. května 400, 435 13 Meziboří, tel. 476 748 202
Střední odborné učiliště služeb
ředitelka Ing. Alena Přibylová
Mládežnická 236, 435 41 Litvínov-Hamr, tel. 476 753 436, www.skolahamr.cz
Střední škola gastronomie a služeb
ředitelka PaedDr. Hana Praženicová
Jana Palacha 711, 434 01 Most, tel. 476 702 735, www.schoolnet.cz/soupalach
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště gastronomie
ředitel Mgr. Jiří Nekuda
Smetanovo nám. 786, 415 02 Teplice, tel. 417 539 029, www.sosgastro.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
ředitel Mgr. Jiří Dohnal
Na Příkopě 77, 417 41 Krupka, tel. 417 861 407, www.soskrupka.cz
Střední odborné učiliště obchodu a služeb
ředitel Mgr. Zdeněk Pešek
Alejní 12, 415 01 Teplice, tel. 417 576 890, www.volny.cz/sou.teplice
Střední škola stavební
ředitel Ing. Ota Samsony
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice, tel. 417 575 343, www.soustavebni.tce.cz
Střední škola textilní
ředitelka Ing. Jaroslava Klimtová
E. Dvořákové 14, 415 02 Teplice, tel. 417 532 565, www.volny.cz/sou_textilni/
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna
ředitelka PaedDr. Eliška Müllerová
Kpt. Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 472 744 313
Speciální základní škola a Praktická škola
ředitelka Mgr. Eva Bendelová
Fügnerova 22, 400 04 Trmice, tel. 475 620 301
Základní škola praktická
ředitelka Mgr. Olga Turečková
Studentská 297, 403 31 Ústí nad Labem, tel. 472 733 881, www.volny.cz/zvs.studentska
Základní škola praktická
ředitelka Mgr. Anna Bartůňková
Karla IV. 34, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 475 530 571
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Základní škola praktická
ředitelka Mgr. Marcela Prokůpková
Zahradní 182, 403 23 Velké Březno, tel. 475 228 259
Základní škola praktická
ředitel Mgr. Miroslav Pém
Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 416 837 458
Základní škola praktická
ředitel Mgr. Vladimír Slavík
1.máje 59, 411 45 Úštěk, tel. 416 795 540
Základní škola praktická
ředitelka Mgr. Věra Bezstarosti
Mírová 225, 410 02 Lovosice, tel. 416 532 119
Základní škola praktická
ředitelka PaedDr. Jitka Krausová
Komenského 299, 411 17 Libochovice, tel. 416 591 085
Základní škola praktická
ředitel Mgr. Karel Barbora
Opletalova 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, tel. 412 586 576
Základní škola praktická
ředitelka Mgr. Dagmar Jechová
Kmochova 205/10, 418 01 Bílina, tel. 417 823 290
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola
ředitelka Mgr. Bc. Vanda Korandová
Trnovanská 1331, 415 02 Teplice, tel. 417 539 367
Základní škola speciální
ředitelka Mgr. Alena Heneberková
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 775 371
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola
ředitelka Mgr. Magda Jelínková
Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem, tel. 475 684 884
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola
ředitel Mgr. Jan Preis
Šaldova 6, 412 01 Litoměřice, tel. 416 735 073
Speciální základní škola
ředitel Mgr. Vladimír Šamša
Dobrovského nám. 378/12, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 110
Speciální základní škola a speciální mateřská škola
ředitel Mgr. Jaroslav Vyskočil
17. listopadu 673/8, 405 02 Děčín I, tel. 412 516 278
Speciální základní škola
ředitelka Mgr.Eva Franzová
Jakubské nám. 113, 407 21 Česká Kamenice, tel. 412 582 672, www.specskoly.hyperlink.cz
Speciální základní škola a mateřská škola
ředitel Mgr. Jaroslav Červinka
T. G. Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 207
Speciální základní škola
ředitelka Mgr. Hana Moravcová
Ostrovní 300, 411 08 Štětí, tel. 416 812 374
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola
ředitelka Mgr. Růžena Fesslová
Jana Palacha 1534, 434 01 Most, tel. 476 700 000
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Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
ředitelka PhDr. Hana Ajmová
Zdeňka Štěpánka 340, 434 01 Most, tel. 476 706 164, www.volny.cz/zsdysmost
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně
ředitel Václav Drexler
Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny, tel. 415 655 638
Logopedická základní škola
ředitel Mgr. Alexandr Bednář
Měcholupy 1, 439 31 Měcholupy 1, tel. 415 722 508
Speciální základní škola
ředitel Mgr. Miroslav Šaloun
Poděbradova 640, 440 01 Louny, tel. 415 654 372
Speciální základní škola a Mateřská škola
ředitelka Mgr. Dagmar Kellnerová
U Červeného kostela 110, 415 02 Teplice, tel. 417 539 268
Základní škola při dětské lázeňské léčebně
ředitelka Mgr. Dagmar Hanyková
U Nových lázní 2, 415 01 Teplice, tel. 417 569 350
Speciální základní škola
ředitel Mgr. Roman Stružinský
Teplická 65, 405 05 Děčín IX - Bynov, tel. 412 544 321
Speciální základní škola
ředitelka Mgr. Monika Kadlecová
Tyršova 710, 407 77 Šluknov, tel. 412 386 261
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina
ředitel Mgr. Blanka Stádníková
Školní 1, 419 01 Duchcov, tel. 417 834 002
Mateřská škola speciální
ředitelka Bc. Jana Skalová
Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 723 694 634
Mateřská škola speciální
ředitelka Hana Zumrová
Štefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 472 772 308
Základní umělecká škola Evy Randové
ředitelka Karla Herajnová
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 917, www.zuserandove.cz
Základní umělecká škola
ředitel Jan Beneš
Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice, tel. 475 507 242, www.volny.cz/zus.nestemice
Základní umělecká škola
ředitelka Jarmila Šenová
Národní 512, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 323
Základní umělecká škola
ředitel Mgr. Pavel Kacafírek
Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk, tel. 412 384 840
Základní umělecká škola
ředitel MgA. Vojtěch Haňka
Čs. legií 243/29, 405 02 Děčín IV - Podmokly, tel. 412 532 035
Základní umělecká škola
ředitelka Mgr. Jiřina Němcová
Chelčického 4, 415 01 Teplice, tel. 417 534 821
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Základní umělecká škola
ředitelka Eva Valtová
Dlouhá 134, 417 02 Dubí 2, tel. 417 571 797
Základní umělecká škola
ředitelka Šárka Gauseová
Masarykova 11a, 419 01 Duchcov, tel. 417 835 357, www.zusduchcov.cz
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Mgr. Alena Novotná
Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 736 612 958
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Věra Kristlová
Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 475 531 771
Dětský domov a Školní jídelna
ředitel PaedDr.Milan Vostrý
Tisá 280, 403 36 Tisá, tel. 475 222 405
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka PaedDr. Hana Ševčíková
Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, tel. 416 741 226, www.c-mail.cz/domov.ltm
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna
ředitel Luděk Šantora
Dlažkovice 1, 411 15 Dlažkovice, tel. 416 594 219
Dětský domov a Školní jídelna
ředitel Bc. Jan Neumann
Čelakovského 822, 430 01 Chomutov, tel. 474 626 903, www.ddmcv.cz
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Marie Kafková
Zámecká 1, 431 56 Mašťov, tel. 474 397 234
Dětský domov, Mateřská škola a Školní jídelna
ředitelka Libuše Houdová
Vysoká Pec 145, 431 59 Vysoká Pec, tel. 474 687 282
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Jana Dykastová
Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa, tel. 412 383 701
Dětský domov a Školní jídelna
ředitel Mgr. Josef Kodydek
Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, tel. 412 391 32
Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna
ředitelka Mgr. Alena Kuchařová
Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice, tel. 412 582 629
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Bc. Marcela Stützová
K. H. Borovského 1146, 434 01 Most, tel. 476 703 647
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Hana Řebíková
Dolní 310, 435 46 Hora Sv. Kateřiny, tel. 476 113 161
Dětský domov a Školní jídelna
ředitel Mgr. Radovan Konečný
Libušín 151, 417 41 Krupka, tel. 417 851 684
Dětský domov a Školní jídelna
ředitelka Mgr. Eva Valentová
Tuchlov 47, 417 65 Tuchlov, tel. 417 825 666, www.ddtuchlov.cz
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Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna
ředitelka Mgr. Jaroslava Kohoutová
Volyňských Čechů 1015, 438 01 Žatec, tel. 415 710 795
Dům dětí a mládeže
ředitel PaedDr. Jan Eichler
W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 209 922, www.ddmul.cz
Dům dětí a mládeže
ředitel Mgr. Milan Märc
Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov, tel. 474 624 034, www.ddmcv.cz
Dům dětí a mládeže
ředitel Věra Popelková
Obránců Míru 638, 438 01 Žatec, tel. 415 710 591
Dům dětí a mládeže
ředitelka Helena Švábová
U stadionu 1133, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 436, www.sluknovsko.cz/sluknovsko/rbk_ddm.shtml
Dům dětí a mládeže
ředitelka Mgr. Eva Křížová
Pražská 663, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 217
Dům dětí a mládeže
ředitelka Věra Rejmanová
Klostermannova 869/74, 405 02 Děčín VI, tel. 412 535 158
Dům dětí a mládeže
ředitel Aleš Perch
Masarykova 70, 415 01 Teplice, tel. 417 537 185, www.ddmteplice.cz
Dům dětí a mládeže „Sluníčko”
ředitelka Mgr. Eva Hrbáčková
Družby 1006, 419 01 Duchcov, tel. 417 836 626, www.ddmduchcov.com
Dům dětí a mládeže
ředitelka Miloslava Kellerová
Okružní 1235, 434 01 Most, tel. 476 707 154
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
ředitelka Mgr. Marie Šťastná
Lípová 651/9, 415 01 Teplice, tel. 417 535 218

Krajská majetková
ředitel: Ing. Miloš Němeček
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 317 102
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Ústecký kraj vznikl na základě reformy státní správy a samosprávy 1. ledna 2001. Nejvyšším orgánem
kraje je Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jeho 55 členů je voleno vždy na čtyři roky (naposledy
proběhly volby v listopadu 2004). Výkonným orgánem je Rada Ústeckého kraje s 11 členy, kteří
jsou zvoleni ze zastupitelů. Kraj reprezentuje a navenek zastupuje hejtman. Výkon veřejné správy
v rámci kraje zajišťuje krajský úřad.
V Ústeckém kraji je celkem 354 obcí, z toho 46 má statut města. Sídelním městem kraje je Ústí
nad Labem. Z hlediska výkonu státní správy je kraj dělen na správní obvody obcí s rozšířenou
působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, včetně jejich sídel. Ústecký kraj má 16 správních
obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
Ústecký kraj má 823 173 obyvatel (5. místo v ČR). V roce 2005 se v našem kraji narodilo 8 725 dětí,
v počtu narozených na 1 000 obyvatel zaujímá Ústecký kraj prvenství mezi čtrnácti kraji ČR.
Průměrný věk obyvatel Ústeckého kraje je 38,5 let. Hustota obyvatel 154 obyvatel/km2
(4. nejlidnatější oblast v ČR). Rozloha kraje je 5 335 km2, což je 6,8 % rozlohy ČR.
Ústecký kraj je zřizovatelem 202 příspěvkových organizací, nejvíce (celkem 157) jich pracuje
v oblasti školství. V sociální oblasti kraj zřizuje 19 organizací, v oblasti zdravotnictví 11. Celkem
13 příspěvkových organizací zřizuje kraj v oblasti kultury, jednu příspěvkovou organizaci v oblasti
dopravy a jednu v oblasti správy majetku. Účetní hodnota nemovitého majetku Ústeckého kraje je
přibližně 19 miliard korun.
Ústecký kraj v roce 2005 úspěšně plnil své hlavní povinnosti, tedy zajišťoval pro občany služby
v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a sociální péče, aniž by se přitom potýkal s ekonomickými
problémy. Realizoval několik zásadních investičních akcí. Z oblasti dopravy to bylo například
dokončení rekonstrukce hraničního mostu ve Vejprtech, díky němuž je v provozu již čtrnáctý
silniční hraniční přechod na česko-saské státní hranici v kraji. Na sklonku loňského roku úspěšně
odstartoval stavbu nového litoměřického mostu a dálničního přivaděče Prosmyky, pro kterou se
podařilo získat první z řady dotací z evropských strukturálních fondů. Důležité bylo i dokončení
výstavby nového střediska záchranné služby v Mostě a zahájení stavby nového střediska záchranky
v Litoměřicích.
Také v roce 2005 si Ústecký kraj udržel vynikající ratingové hodnocení. Udělila mu ho nezávislá
agentura a zdůraznila, že kraj hospodaří zodpovědně, racionálně přistupuje ke kapitálovým
výdajům a není zadlužen.
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The Ústí Region was established by virtue of the public administration reform on 1st January
2001. The Ústí Regional Assembly is the top local government body. It has 55 members elected
for four years (the last election took place on November 2004). The Ústí Regional Council is the
executive body of the region. It has 11 members elected from the Ústí Regional Assembly. The
region is represented by the regional president. Public administration in the region is executed by
the regional authority.
In the Ústí region there are 354 communities in total, of which 46 have town status. The town
Ústí nad Labem is considered to be the main regional city. From the point of public administration
execution the region is divided into community districts with extended powers and communities
with an authorized local council included their offices. The Ústí Region has 16 administration
community districts with extended powers and 30 administration community districts with
an authorized local council.
The Ústí Region population is 823 173 inhabitants (5th place in the Czech Republic). In 2005
it was born 8 725 children there. The Ústí Region is on the first place in the amount of births per
1 000 inhabitants among 14 regions of the Czech Republic. Average age of the Ústí Region
inhabitants is 38,5 years. Density of population is 154 citizens per km2 (4th most populated area
in the Czech Republic). Area of the region is 5 335 km2, that is 6,8 % surface of the Czech
Republic.
The Ústí region is the founder of 202 contributory organizations; most of them (157 in total)
belong to the area of education. In the social area the region founded 19 organizations, on the
field of health care there are 11 organizations. 13 contributory organizations were founded by
the region in the area of culture and one organization concerns about transport. The book value
of the real estate of the Ústí Region is approximately 19 billion CZK.
In 2005 the Ústí Region fulfilled successfully its tasks – citizen service, health service, education,
transport and social care, without any economical problems. The region launched several important
investments. In the sphere of transport it was reconstruction of the border bridge in Vejprty.
By virtue of that started to operate the 14th border checkpoint at the Czech and Saxon border
in the Ústí Region. At the end of the last year started the construction of a new bridge in Litoměřice
and highway approach road in Prosmyky. Important point was finishing of construction
of the centre of the rescue service in Most. Beside that began construction of the centre
of the rescue service in Litoměřice.
Also in year 2005 the Ústí Region received excellent rating granted by an independent agency.
The agency emphasized responsible management and efficient approach to capital expenditure
and the fact that the region is not in debts.
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Die Region Ústí entstand auf Grund der Reform der Staats- und Selbstverwaltung am 1. Januar
2001. Das höchste Selbstverwaltungsorgan der Region ist die Vertretung der Region Ústí. Sie hat
55 Mitglieder, die immer für den vierjährigen Zeitraum gewählt werden (die Wahl hat zum letzen
Mal im November 2004 stattgefunden). Das Exekutivorgan ist der Rat der Region Ústí mit
11 Mitgliedern, die aus den Mitgliedern der Regionalvertretung gewählt werden. Der Präsident
repräsentiert und vertritt die Region. Die Leistung der öffentlichen Verwaltung im Rahmen der
Region verwaltet die Regionsbehörde.
In der Region Ústí befinden sich 354 Gemeinden, wobei 46 davon den Status der Stadt besitzen.
Der Sitz der Region ist die Stadt Ústí nad Labem. Im Hinblick auf die Leistung der Staatsverwaltung
ist die Region in die Verwaltungsgebiete der Gemeinden mit erweitertem Zuständigkeitsbereich
und der Gemeinden mit beauftragtem Gemeindeamt, einschl. ihrer Sitze, gegliedert. Die Region
Ústí hat 16 Verwaltungsgebiete der Gemeinden mit erweitertem Zuständigkeitsbereich und
30 Verwaltungsgebiete der Gemeinden mit beauftragtem Gemeindeamt.
Die Region Ústí hat 823 173 Einwohner (5. Stelle in der Tschechischen Republik). Im Jahre 2005
sind in der Region 8 725 Kinder geboren. Die Region gewann die erste Stelle unter 14 Regionen
in der Tschechischen Republik in der Geburtsanzahl pro 1 000 Einwohner. Das Durchschnittsalter
der Einwohner der Region Ústí ist 38,5 Jahre. Die Bevölkerungsdichte beträgt 154 Einwohner /km2
(das vierte bevölkerungsdichte Gebiet der Tschechischen Republik). Die Ausdehnung der Region
beträgt 5 335 km2, was 6,8 % des Gesamtsgebietes der Tschechischen Republik darstellt.
Die Region Ústí ist der Errichter von 202 Beitragsorganisationen, meistens (insgesamt 157) im
Bereich des Schulwesens. Die Region errichtete 19 Organisationen im Bereich des Sozialwesens,
11 Organisationen im Gesundheitsbereich, 13 Beitragsorganisationen im Bereich der Kultur und
1 Beitragsorganisation im Bereich der Straßenverwaltung und der Vermögensverwaltung.
Der Buchwert des Immobilienvermögens der Region Ústí ist etwa 19 Mrd. Kronen.
Die Region Ústí kam erfolgreich Ihre Hauptpflichten im Jahre 2005 nach. Also sie sicherte für Bürger
die Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, Schulwesens, Verkehrs und
der Sozialfürsorge, ohne ökonomische Probleme zu haben. Die Region realisierte einige
Grundinvestitionsaktionen. Im Verkehrsbereich – Rekonstruktionsabschluss von Grenzbrücke
in der Gemeinde Vejprty, der 14. Straßengrenzübergang zwischen der Tschechischen Republik
und dem Freistaat Sachsen in der Region Ústí ist. Am Ende des vorigen Jahres hat die Region
erfolgreich mit dem neuen Brückebau in der Stadt Litoměřice und mit dem Zubringerstraßenbau
Prosmyky angefangen. Für diesen Bau hat die Region die Zuwendung von den EU-Strukturfonds
gewonnen. Wichtig war auch die Beendung vom Rettungsdienstzentrum in der Stadt Most und
Aufbau vom neuen Rettungsdienstzentrum in der Stadt Litoměřice.
Die Region Ústí behielt auch im Jahre 2005 eine ausgezeichnete Ratingbewertung von der
unabhängigen Agentur, die hervorhob, dass die Region verantwortlich wirtschaftet, rationell
an die Kapitalausgaben herantritt und unverschuldet ist.
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