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■ Úvodní informace

Ústí nad Labem – Mariánský most

Úvodní informace

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce vám prostřednictvím této výroční zprávy chceme
poskytnout základní fakta a údaje o práci Ústeckého kraje
a jeho krajského úřadu. Pro život občanů našeho regionu má kraj
stále větší význam, který rozhodně nespočívá jen ve vedení
různých řízeních, vyřizování odvolání nebo řešení stížností.
Prostřednictvím svých příspěvkových organizací – středních
škol, nemocnic nebo domovů důchodců kraj poskytuje svým
občanům důležité a nebojím se říci nepostradatelné služby.
Nezanedbatelná je také jeho úloha v oblasti dopravy, regionálního
rozvoje nebo využívání finančních zdrojů Evropské unie. Prvotním cílem pak je jeho oživení, jeho rozvoj. Našim cílem bylo popsat
co možná nejpřesněji práci kraje a jeho úřadu ve všech nejdůležitějších činnostech posledního roku.

Úvodní in f or ma c e

Úvodní slovo hejtmana

Rok 2004 byl pro Ústecký kraj velmi důležitý. Završilo se v něm první volební období krajské
samosprávy a občané v podzimních krajských volbách hodnotili čtyři roky práce prvních zvolených
představitelů kraje. Jsem rád, že volební výsledky ukázaly, že většina občanů je spokojena s tím, jak
se kraj vyvíjí. I já cítím, že loňský rok byl ve znamení určité stabilizace. Na rozdíl od roku 2003 jsme
již nemuseli věnovat tolik pozornosti situaci kolem odstraňování následků povodní a mohli jsme se
více soustředit na péči o majetek kraje a rozvoj celého regionu. Těší mě, že se nám
podařilo realizovat či zahájit mnoho investičních akcí, že jsme posílili možnosti vysokoškolských
technických studií a vyplatili studentům v kraji první stipendia, že jsme položili základní kameny
pro kvalitnější zdravotní péči. Velmi výrazně jsme v loňském roce podporovali nejrůznější oblasti
života kraje prostřednictvím dotačních programů a celkem v nich rozdělili více než 230 milionů korun.
Nechci tvrdit, že rok 2004 sestával jen z věcí kladných a příjemných. Jedním z nejzávažnějších
problémů, který jsme museli řešit, byla exekuce vůči Ústeckému kraji. Bohužel i když posléze
došlo ke stažení návrhu na exekuci, opět se ukázalo, jak silně nám – krajům – komplikuje život
dědictví po okresních úřadech, respektive státu.
Přes všechny problémy se však dá rok 2004 považovat za úspěšný. Byl to rok plný poctivé
a myslím že i přínosné práce, za kterou bych chtěl svým spolupracovníkům a kolegům poděkovat.

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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■ Základní informace o Ústeckém kraji

Úvodn í in f or ma c e

V Ústeckém kraji je celkem 354 obcí, z toho 46 má statut města. Z hlediska výkonu státní
správy se kraj dělí 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.

• Ústecký kraj má 822 133 obyvatel (5. místo v ČR). V roce 2004 se v našem kraji narodilo
8601 dětí, v počtu narozených na 1000 obyvatel se Ústecký kraj řadí na první místo mezi
14 kraji ČR.
• Průměrný věk obyvatel Ústeckého kraje je 38,5 let
• Hustota obyvatel 154 obyvatel/km2 (4. nejlidnatější oblast v ČR)
• Rozloha kraje je 5335 km2, což je 6,8 % rozlohy ČR
• Počet sídel: 354 obcí, z toho je 46 měst, ve kterých žije 79,7 % obyvatel
• Nejvyšší místo: úbočí hory Klínovec
• Nejnižší místo: ústí řeky Labe u Hřenska (115 m n.m.) – nejníže položené místo v ČR
• Průměr 11,3 úmrtí na 1000 obyvatel je nejvyšší úmrtnost po Praze a Středočeském kraji
(Zdroj: webové stránky Českého statistického úřadu)
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■ Ústecký kraj v číslech

školství a pracuje v nich 6334 zaměstnanců. V sociální oblasti kraj zřizuje 19 organizací
(1540 zaměstnanců), v oblasti zdravotnictví 14 (7136 zaměstnanců). Celkem 13 příspěvkových
organizací zřizuje kraj v oblasti kultury (341 zaměstnanců) a jednu příspěvkovou organizaci
v oblasti dopravy (625 zaměstnanců).
• Krajský úřad Ústeckého kraje má 423 zaměstnanců, z toho 122 mužů (věkový průměr
46,35 let) a 301 žen (věkový průměr 42,2 let).
• Účetní hodnota nemovitého majetku Ústeckého kraje je přibližně 19 miliard korun.
• Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 počítá s příjmy a výdaji ve výši 9,244 miliardy korun.
• V roce 2005 Ústecký kraj garantuje a hradí základní drážní dopravní obslužnost v rozsahu 9,66
milionu kilometrů za 352,71 milionů korun a základní autobusovou dopravní obslužnost v rozsahu 14,32 milionu kilometrů za 233,25 milionů korun.
• V roce 2004 rozdělil Ústecký kraj na nejrůznějších dotacích 229,095 milionu korun.

Rozdělení dotací v roce 2004

12 %

v tis. Kč

rozdělení dotací
		

Úvodní in f or ma c e

• Ústecký kraj je zřizovatelem 208 příspěvkových organizací, nejvíce (celkem 161) jich je v oblasti

upravený rozpočet
k 31. 12. 2004

13 %

čerpáno

dotační programy

41 405

40 699

ostatní dotace

43 728

43 566

reprodukce majetku obcí

31 923

31 835

fondy Ústeckého kraje

230 348

112 995

celkem

347 404

229 095

66 %
9%

dotační programy
ostatní dotace
reprodukce majetku
obcí
fondy Ústeckého kraje

Dotační programy Ústeckého kraje
5%

v tis. Kč

programy dotační

upravený rozpočet

politiky

k 31. 12. 2004

nezařazené programy

2 464

19 500

19 437

kultura – podpora
regionální a divadelní
činnosti

4 900

4 895

sociální věci – prevence
negativních jevů

4 000

3 945

zdravotnictví – protidrogová
politika + podpora
zdravotnických programů

8 100

7 803

životní prostředí – program
ekologické výchovy +
rozvoj zemědělské výroby

2 155

2 155

41 405

40 699

školství – sport pro
všechny + volnočasové
aktivity

celkem

20 %

čerpáno

2 750

7%

46 %

10 %

12 %
nezařazené programy
školství – sport pro
všechny + volnočasové
aktivity
kultura – podpora
regionální a divadelní
činnosti
sociální věci – prevence
negativních jevů
zdravotnictví –
protidrogová politika +
podpora zdravotnických
programů
životní prostředí –
program ekologické
výchovy + rozvoj
zemědělské výroby
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Ostatní dotace poskytnuté Ústeckým krajem
25 %

Úvodn í in f or ma c e

v tis. Kč

upravený rozpočet

ostatní dotace
		

k 31. 12. 2004

66 %

čerpáno
7%

program pro nestátní
neziskové organizace

28 502

28 340

podpora mimoškolní
výchovy

619

619

podpora multikulturní
výchovy dětí a mládeže

500

500

3 107

3 107

přímá podpora divadel

11 000

11 000

celkem

43 728

43 566

podpora na zlepšení
materiálního vybavení
soukromých a církevních
středních škol

1%
1%

 rogram pro nestátní
p
neziskové organizace
podpora mimoškolní
výchovy
podpora multikulturní
výchovy dětí a mládeže
a církevní školy
podpora na zlepšení
materiálního vybavení
soukromých a církevních
středních škol
přímá podpora divadel

Dotace na reprodukce majetku obcí Ústeckého kraje
v tis. Kč

upravený rozpočet

dotace
		

k 31. 12. 2004

50 %

čerpáno

neinvestiční

17 302

17 217

investiční

14 621

14 618

celkem

31 923

31 835

50 %

neinvestiční
investiční

Dotační programy fondů Ústeckého kraje
v tis. Kč

upravený rozpočet

název fondu
		

k 31. 12. 2004

čerpáno

Fond obnovy Ústeckého
kraje

63 244

42 623

Fond vodního hospodářství
Ústeckého kraje

19 000

8 041

148 104

62 331

- program obnovy venkova

29 794

28 713

		 - program ekonomického
		 rozvoje

36 607

7 078

- program rozvoje liských
12 527

5 019

Fond rozvoje Ústeckého
kraje

27 %

65 %

8%

z toho:

		
		 zdrojů
		

- program rozvoje obcí (ÚPD)

		
		 kulturních památek
		 - program cestovního ruchu
celkem

8

25 761 8 178

- program záchrany
33 486

8 529

9 929

4 814

230 348

112 995

 ond obnovy Ústeckého
F
kraje
Fond vodního
hospodářství Ústeckého
kraje
Fond rozvoje Ústeckého
kraje

• Rozhodnutím krajské rady převzal kraj od Ministerstva pro místní rozvoj administraci Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje. Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2004 činil 29,55 milionů korun.
• Zastupitelé rozhodli o vyhlášení dotačních programů: Program ekonomického rozvoje
(32,5 milionu korun), Program podpory lidských zdrojů (8 milionů korun), Program podpory
rozvoje obcí (10,25 milionu korun), Program rozvoje cestovního ruchu (30 milionů korun).
• Rada kraje schválila realizace výstavby nových objektů oblastních středisek zdravotnické
záchranné služby v Mostě a v Litoměřicích.
• Byla uzavřena Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem přípravy a realizace projektu univerzitního areálu Univerzity J. E. Purkyně – Kampus.
• Zastupitelé rozdělili 68 milionů korun, které kraj dostal od státu pro druhou fázi oddlužení kraj-

Úvodní in f or ma c e

■ Některá významná rozhodnutí zastupitelů Ústeckého kraje v roce 2004

ských zdravotnických zařízení.
• 24 milionů korun z Fondu obnovy Ústeckého kraje bylo užito na odstranění škod způsobených
povodní ze srpna 2002.
• Zastupitelé rozhodli o prodeji lounské nemocnice, za 58 milionů korun ji získala společnost
Nemocnice sv. Alžběty spol. s r. o.
• Byly uvolněny 2 miliony korun na očkování rizikové skupiny mládeže proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C.
• Kraj se odvolal proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem, kterým byla nařízena proti
jeho majetku exekuce. Exekuce v červenci 2004 zanikla v důsledku dohody mezi Lékárenskou
službou Teplice, příspěvkovou organizací, (dlužníkem) a subjektem s neomezenou právní
subjektivitou Alliance UniChem CZ, s.r.o., (věřitelem).
• Obce úspěšné v soutěži Vesnice roku poprvé získaly na odměnách od kraje 300 tisíc korun,
nejvyšší částku, 70 tisíc korun, obdržela obec Veliká Ves – místní část Podlesice, vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku 2004.
• Kraj se představil v Bruselu v rámci projektu Open Days (Dny otevřených dveří), hejtman
Jiří Šulc při této příležitosti poděkoval Evropské unii za pomoc s odstraňováním následků
během povodní ze srpna 2002.
• Byl vyhlášen krajský stipendijní program, studenti se mohli ucházet o příspěvek 20 tisíc korun.
• Zastupitelé uvolnili 5 milionů korun na rekonstrukci oblastního střediska Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje v Lounech.
• Z rozhodnutí zastupitelů byl navýšen objem finančních prostředků pro obce na zajištění
základní dopravní obslužnosti o 13,412 milionu korun.
• Rada Ústeckého kraje rozhodla o darování objektu bývalé polikliniky v Teplicích Federaci
židovských obcí ČR.
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Raná

Struktura veřejné správy

Úst ec ký kr aj
Z a s t u p i t e l s t vo k r a j e

Kr ajský úř ad
výbor y

R ad a k r a j e
komise
Hejtman

■ I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2000-2004 (do 5. listopadu 2004)

Úst ec ký kr aj
Z a s t u p i t e l s t vo k r a j e

Kr ajský úř ad
Finanční výbor
Kontrolní výbor

Komise majetková

Výbor pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost

Komise pro dopravu

R ad a k r a j e

Komise pro kulturu

Hejtman

Komise pro regionální
rozvoj a cestovní ruch

Komise finanční
a investiční
Komise Fondu obnovy
Ústeckého kraje
Komise pro vnější
vztahy
Komise pro životní
prostředí a zemědělství

S t ru k t ur a v e ř e jné s p r á v y

■ Struktura veřejné správy v Ústeckém kraji

Komise zdravotní
a sociální
Komise pro sport
a tělovýchovu
Komise legislativní
a právní
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat
návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních

S t ru k t ur a v e ř e jné s p r á v y

předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj území podle zásadních strategických dokumentů, které rovněž vytváří, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat
rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a další činnosti. Poradními orgány zastupitelstva jsou výbory.
Procentuální zastoupení stran v krajském zastupitelstvu
9%

20 %
7%

ČSSD
KSČM
ODS
4 koalice
nezařazení

31 %
33 %

■ Zastupitelstvo Ústeckého kraje, zvolené ve volbách v listopadu roku 2000, má 55 členů.

Ing. Šulc Jiří
RSDr. Balín Vlastimil
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Ing. Bauer Miroslav
(✝5. 2. 2004)

JUDr. Bauer Oldřich

Benda Josef

Beneš Pavel

Ing. Bíža Josef

PaedDr. Brázda Petr

Bureš Miroslav

Cingel Jaroslav

Ing. Dlouhá Veronika

PhDr. Doležal Vlastimil

Foldyna Jaroslav

JUDr. Franc Milan

Ing. Havlík Petr

PaedDr. Homolka Václav

Hrábková Dana

Hynouš Karel

Mgr. Jelínek Tomáš

Jirásek Václav
(zahájil mandát 26.2.2003)

Ing. Klimecký Oldřich ,CSc.

Ing. Kolbaba Miloš

Ing. Kouda Pavel

RSDr. Kraft Jiří

MUDr. Krákora Jaroslav

Kubr Roman

JUDr. Lavička Zděnek

Lukáčová Hana

Mádlová Alena

Ing. Maixner František

Ing. Jelínek Václav
		

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

Dorant Jan
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S t ru k t ur a v e ř e jné s p r á v y
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Mlčuch Ludvík

Neubauer Oto

Ing. Nováková Hana

Ing. Novotný Petr, CSc.

Ing. Pátek Miroslav

Ing. arch. Polanský Luboš

RSDr. Rybák Stanislav

Rybárová Květa

Bc. Ryšánková Jana

PaedDr. Řebíček Miroslav

Ing. Řehák Jan

Sachetová Jitka

Stibor František

Mgr. Struhová Marie

Szántó Jan

Šatník Robert

RNDr. Špilar Václav

Šváb Darek

Terber Antonín

Ing. Tošovský Pavel

MUDr. Záhorský Vladimír

Ing. Zetek Jindřich

Muži a ženy v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
16 %

84 %

muži 84 %
ženy 16 %

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

Válek Vojtěch

Schůze zastupitelů Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje
plnění jím přijatých usnesení. Radě je mimo jiné vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem.
Stanovuje také počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů
kraje a do organizačních složek a rozhoduje o objemu finančních prostředků pro tyto zaměstnance. Rada Ústeckého kraje také vyřizuje návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z
územního obvodu kraje, stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
a jmenuje a odvolává ředitele krajských příspěvkových organizací, například nemocnic nebo
středních škol a učilišť. Poradními orgány rady jsou komise.

Ing. Jiří Šulc
hejtman

Jaroslav Foldyna
první náměstek hejtmana

Ing. Pavel Tošovský
druhý náměstek hejtmana

JUDr. Zděnek Lavička
třetí náměstek hejtmana

Josef Benda

Ing. Pavel Kouda

Hana Lukáčová

Jan Szántó

PhDr. Vlastimil Doležal
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PaedDr. Miroslav Řebíček

Ing. Jan Řehák

Složení rady

legislativa, kontrola
Jaroslav Foldyna (ČSSD), první náměstek hejtmana – oblast hospodářství a infrastruktura,
životní prostředí a zemědělství, doprava a silniční hospodářství
Ing. Pavel Tošovský (ODS), druhý náměstek hejtmana – oblast finanční a strategická, regionální
rozvoj, územní plánování, ekonomika a investice, správa majetku kraje a hospodářská správa
JUDr. Zděnek Lavička (ČSSD), třetí náměstek hejtmana – oblast společenských potřeb, školství,
mládež a tělovýchova, sociální záležitosti, kultura a památková péče, zdravotnictví
Josef Benda (ODS), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Pavel Kouda (ČSSD), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje
Hana Lukáčová (ODS), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje
Jan Szántó (ČSSD), uvolněný člen Rady Ústeckého kraje
PhDr. Vlastimil Doležal (ODS), člen Rady Ústeckého kraje
PaedDr. Řebíček Miroslav (ČSSD), člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Jan Řehák (ODS), člen Rady Ústeckého kraje

S t ru k t u r a v e ř e jné s p r á v y

Ing. Jiří Šulc (ODS), hejtman Ústeckého kraje – oblast vnějších vztahů, krizový management,

Budova Krajského úřadu Ústeckého kraje
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■ Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výbor finanční

Výbor pro výchovu, vzdělání

Darek Šváb, předseda

a zaměstnanost

Ing. Josef Bíža, místopředseda

Hana Lukáčová, předseda

Ing. Josef Čerňanský

RNDr. Václav Špilar, místopředseda

Jan Dorant

RSDr. Vlastimil Balín

Ing. Jaromír Chabr

Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.

Ing. František Jochman

Ing. Petr Jakubec

Ing. Miloš Kolbaba

Ing. Miloš Kolbaba

Ing. František Maixner

RNDr. Věra Mirvaldová

Ing. Vladimír Vopelka

Ing. Petr Novotný, CSc.
PaedDr. Miroslav Řebíček

Výbor kontrolní

JUDr. Jana Šmejcová

RSDr. Stanislav Rybák, předseda

Miroslav Tlapák

Ing. Veronika Dlouhá, místopředseda
RNDr. Václav Špilar, místopředseda
Ing. Bořek Valvoda, místopředseda
Petr Benda
Miroslav Bureš
Ing. Václav Jelínek
Ing. Jan Kerner
Ing. Vladimír Šenkýř

■ Komise Rady Ústeckého kraje

Komise finanční a investiční

Komise pro vnější vztahy

PhDr. Vlastimil Doležal, předseda

Oto Neubauer, předseda

Ing. Pavel Kouda, místopředseda

Ing. Pavel Tošovský, místopředseda

RSDr. Jiří Kraft

Josef Benda

Hana Lukáčová

Lukáš Bulín

Ing. Pavel Lampa

Mgr. Josef Chýle

Ing. Miroslav Pátek

Ing. Jiří Malý

Ing. Jindřich Šimák

Ing. Hana Nováková

Ing. Jiří Ždárský

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
PaedDr. Petr Brázda

Komise majetková
Jan Szántó, předseda

Komise pro životní prostředí a zemědělství

Josef Benda, místopředseda

Josef Benda, předseda

Mgr. Tomáš Jelínek

Oto Neubauer, místopředseda

Ing. Václav Jelínek

RNDr. Jan Horák

Ing. Pavel Kouda

Ing. Věra Kreníková

Drahomíra Miklošová

Mgr. Luboš Motl

František Stibor

Jitka Sachetová

Ing. Josef Tunkl

Ing. Otakar Šašek
Vít Tejrovský
Antonín Terber
Vojtěch Válek
Ing. Libor Vaněček
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Komise pro kulturu

JUDr. Zděnek Lavička, předseda

PaedDr. Miroslav Řebíček, předseda

JUDr. Milan Franc, místopředseda

Ing. Miloš Kolbaba, místopředseda

JUDr. Oldřich Bauer

PhDr. Václav Hofman

Ing. Milan Cirman

Pavel Koukal

PhDr. Vlastimil Doležal

JUDr. Zděnek Lavička

JUDr. Alois Dvořák

Miroslav Loskot

Mgr. Ladislav Maleček

Bc. Jana Ryšánková

Mgr. Daniel Volák

Mgr. Marie Struhová
Robert Šatník

Komise zdravotní a sociální
MUDr. Vladimír Záhorský, předseda

Komise pro sport a tělovýchovu

Jan Szántó, místopředseda

Antonín Terber, předseda

MUDr. Marian Bystroň

Ing. Pavel Kouda, místopředseda

MUDr. Irena Jílková

Jaroslav Cingel

Ing. Vladimír Kestřánek

Ing. Petr Dopita

Roman Kubr

JUDr. Milan Franc

JUDr. Zděnek Lavička

Svatopluk Habanec

MUDr. František Plhoň

Mgr. Zdeněk Kubec

Květa Rybárová

Jan Rubeš
Josef Tancoš

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Bc. Jana Ryšánková, předseda

Komise Fondu obnovy Ústeckého kraje

Antonín Terber, místopředseda

Ivo Hynl, předseda

PaedDr. Václav Homolka

Radek Vonka, místopředseda

Ing. Ladislav Hruška

Vlastimil Aubrecht

Ing. Rudolf Jung

Ing. František Maixner

Ing. Oldřich Klimecký, CSc.

Ing. arch. Luboš Polanský

Ing. Zbyněk Linhart

Jan Szántó

Ing. Petr Medáček, CSc.

Antonín Terber

S t ru k t u r a v e ř e jné s p r á v y

Komise legislativní a právní

Ing. arch. Luboš Polanský
PaedDr. Miroslav Řebíček
Ing. Pavel Tošovský
Komise pro dopravu
Robert Šatník, předseda
Darek Šváb, místopředseda
Jaroslav Foldyna
Ing. Petr Havlík
Dana Hrábková
Karel Hynouš
Ing. Jiří Klement
Pavel Šustáček
Pavel Vilím
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■ II. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2004-2008 (od 6. listopadu 2004)

Ú st ec ký kr aj
Z a s t u p i t e l s t vo k r a j e

Kr ajský úř ad
Finanční výbor
Kontrolní výbor

Komise Fondu obnovy
Ústeckého kraje

Výbor pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost

Komise finanční

Výbor pro národnostní menšiny

Komise legislativně
právní

(vznikl a byl obsazen v r. 2005)

Rada kraje
Hejtman

Komise majetková
Komise pro dopravu
Komise sociální
Komise pro vnější
vztahy
Komise zemědělství
Komise
životního prostředí
Komise zdravotní
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Komise pro kulturu
Komise pro regionální
rozvoj a cestovní ruch
Komise investiční
Komise pro sport
a tělovýchovu
Rada pro vědu, výzkum, vývoj
a inovace (vznikla a byla obsazena v r. 2005)

■ Zastupitelstvo Ústeckého kraje 2004–2008

V Ústeckém kraji v nich zvítězila Občanská demokratická strana, pro kterou hlasovalo 39,62 %
oprávněných voličů. Druhé místo patří Komunistické straně Čech a Moravy (25,26 %) a na třetím
místě je Česká strana sociálně demokratická s 15,29 % hlasů. K volbám přišlo 25,37 % voličů,
což je druhá nejnižší účast mezi kraji.
Srovnání rozdělení mandátů v 1. a 2. volebním období

2000
KSČM 18

ODS 17

2004
ČSSD 11

4KOA 9

ODS 28

KSČM 17

ČSSD 10

Procentuální zastoupení stran v krajském zastupitelstvu
18 %
51 %
ODS
KSČM
ČSSD

S t ru k t u r a v e ř e jné s p r á v y

Volby do krajského zastupitelstva pro volební období 2004–2008 proběhly 5. a 6. 11. 2004.

31 %

■ Zastupitelstvo Ústeckého kraje, zvolené ve volbách v listopadu 2004, má 55 členů.

Ing. Šulc Jiří

Vonka Radek

Ing. Fiala Petr

RSDr. Balín Vlastimil

PaedDr. Brázda Petr

Bubeníček Oldřich

Ing. Budjač René

Bureš Miroslav
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Cingel Jaroslav

Mgr. Černá Helena

PhDr. Doležal Vlastimil

PaedDr. Dušek Zdeněk

Engl Radek

Foldyna Jaroslav

Ing. Forman Luděk

JUDr. Franc Milan

Mgr. Gandalovič Petr

Hanousková Jitka

Ing. Haškovcová Olga

PhDr. Hofmann Václav

Hrábková Dana

Ing. Hruška Ladislav

Mgr. Knoblauch Erich

Ing. Kouda Pavel

Mgr. Hojdarová Kateřina PaedDr. Homolka Václav

Husák Petr
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Hynouš Karel

JUDr. Krčmárik Karel

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

Stibor František

Ing. Strakoš Ivan

Ing. Šašek Otakar

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

RSDr. Kraft Jiří
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Šatník Robert

RNDr. Špilar Václav

Šváb Darek

Vepřek Ivan

MUDr. Záhorský Vladimír

Závada Miroslav

Terber Antonín

Muži a ženy v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
16 %

84 %

ženy 16 %
muži 84 %

Schůze zastupitelů Ústeckého kraje
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■ Rada Ústeckého kraje

8. prosince 2004.
Rada Ústeckého kraje je volena ze Zastupitelstva Ústeckého kraje, je výkonným orgánem kraje
v oblasti samostatné působnosti a při výkonu své působnosti zodpovídá zastupitelstvu. Počet
členů rady stanovuje zákon o krajích a je odvozen od počtu obyvatel – v Ústeckém kraji je členů
rady jedenáct.

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

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

Radu Ústeckého kraje pro volební období 2004–2008 zvolilo zastupitelstvo na své schůzi

Mgr. Kubata Jan
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Složení rady

S t ru k t ur a v e ř e jné s p r á v y

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

Schůze zastupitelů 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. Zdeněk Kavina

JUDr. Jiří Polanský

Mgr. Pavel Markvart

JUDr. Daniel Volák

Mgr. Dagmar Tesarčíková

Marie Vyhlasová

Hana Blažková

Martin Klouda

Ing. Jan Cháb
Mgr. Jan Mareš

Finanční výbor

Ing. Petr Jakubec

Petr Husák, předseda
Jindřich Stádník, místopředseda
Jaromír Pospíšil

Výbor pro národnostní menšiny
(vznikl a byl obsazen v r. 2005)

Miroslav Závada

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

■ Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje

Ing. Ivan Strakoš
František Stibor
PhDr. Václav Hofmann
Petr Ryšavý
Mgr. Radek Reindl
Ing. Václav Veselý
Ing. Vladimír Bártl
Radek Scherfer
Čestmír Novák

Jednání Rady Ústeckého kraje
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■ Komise Rady Ústeckého kraje

Komise zdravotní

Komise finanční
Ing. Jan Řehák, předseda

Hana Lukáčová, předseda

Petr Husák, místopředseda

MUDr. Vladimír Záhorský, místopředseda

PhDr. Vlastimil Doležal
Ing. Ivan Strakoš

RNDr. Václav Špilar

Ing. Luděk Forman

Jitka Hanousková

RSDr. Jiří Kraft

MUDr. Pavel Sušický

Ing. Miroslav Pátek

MUDr. Stanislav Zeman

Ing. Vladislav Raška

MUDr. Petr Veselský

Ing. Jan Kerner

Ing. Robert Pelíšek
MUDr. Blanka Vraspírová

Komise investiční
Mgr. Jan Kubata, předseda

Komise sociální

Ivan Vepřek, místopředseda

Mgr. Tomáš Kříž, předseda		

Josef Kubal

Mgr. Helena Černá, místopředseda

Ing. René Budjač

Ing. Olga Haškovcová

Ing. Pavel Kouda

Dana Hrábková

Roman Šebek

Mgr. Lenka Raadová		

Ing. Ladislav Hruška

MUDr. Irena Jílková

Ing. Ivana Řápková

Anna Podpěrová

Ing. Josef Matějka
Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Komise majetková

Miroslav Závada, předseda

Miroslav Závada, předseda

Radek Vonka, místopředseda

Mgr. Helena Černá, místopředseda

Ing. Ladislav Hruška

Ing. René Budjač

PhDr. Vlastimil Doležal

Petr Husák

JUDr. Milan Franc

			

JUDr. Karel Krčmárik		

Bc. Jana Ryšánková			

Mgr. Josef Štolba

PaedDr. Václav Homolka

Zdeněk Müller

Ahmad Raad

Mgr. Zbyněk Michal

RNDr. Věra Mirvaldová

Pavel Rajčan

Ing. Milan Puchar
Ing. Rudolf Jung

Komise pro dopravu
Robert Šatník, předseda
Ing. Jan Řehák, místopředseda
Ivan Vepřek
Karel Hynouš
Jaroslav Foldyna			
Pavel Vilím
Vítězslav Chalupecký
Ing. Vladimír Budinský
Daniel Ježek
Ing. Jiří Klement
Pavel Šustáček
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Pavel Urx
Ing. Pavel Tošovský

Komise pro sport a tělovýchovu

Mgr. Luboš Motl, předseda

Jindřich Stádník, předseda

Ing. Ivan Strakoš, místopředseda

Josef Kubal, místopředseda

Jiří Hodač

Jaromír Pospíšil

Miroslav Mikulášek

JUDr. Milan Franc

Ing. Václav Šutera

Ing. Pavel Kouda

Ing. RNDr. Karel Suchopárek

Oldřich Bubeníček

Ing. Rudolf Kozák

Pavel Tetřev

Ing. Věra Kreníková

Ing. David Šaffer

RNDr. Jan Horák

Mgr. Ladislav Chlupáč

Vít Tejrovský

Ing. František Jochman

Ivo Hynl

Svatopluk Habanec

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Ing. Martin Procházka

Komise pro kulturu
PhDr. Václav Hofmann, předseda

Komise zemědělství

Robert Šatník, místopředseda

Ing. Olga Haškovcová, předseda

Jindřich Stádník

Ing. Luděk Forman, místopředseda

Mgr. Erich Knoblauch

Jitka Sachetová

Ing. Pavel Kouda				

Ing. Otakar Šašek
Ing. František Loudát, CSc.

PaedDr. Zdeněk Dušek		

Ing. Stanislav Najmr

Ing. Zdena Horecká

Ing. Jaroslav Zeman

Ivan Dostál

Ing. Václav Sochr

Mgr. Milan Rosenkranc

S t r u k t ur a v e ř e jné s p r á v y

Komise životního prostředí

PaedDr. Ladislav Grössl
Komise Fondu obnovy Ústeckého kraje
Komise pro vnější vztahy

Mgr. Luboš Motl, předseda

Ing. Luděk Forman, předseda

Antonín Terber, místopředseda

Hana Lukáčová, místopředseda

Radek Vonka

Oto Neubauer

Jiří Kurcín			

PhDr. Václav Hofmann

RNDr. Václav Špilar				

Miloslav Černý
Jaroslav Cingel

Jiří Müller

Helena Týřová

Dalibor Duda

Ing. Pavel Tošovský

Ing. Vladislav Milerski

Karel Schäfer

Pavel Ašenbrener		

Tomáš Ratiborský
Ing. Jiří Aster

Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace
(vznikla a byla obsazena v r. 2005)

Komise legislativně právní
JUDr. Zděnek Lavička, předseda
Ing. Petr Medáček, CSc.
Mgr. Petr Gandalovič
JUDr. Jan Michalec			
JUDr. Daniel Volák
Mgr. Milan Zuna
Mgr. Aleš Dostál
Mgr. Kateřina Hojdarová
Ing. Miroslav Weis
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Most – hrad Hněvín

Hospodaření Ústeckého kraje

1

■ Hospodářské výsledky kraje za rok 2004

tabulka č. 1

v tis. Kč

č.ř.
Druhové třídění
schválený
				

upravený rozpočet

skutečnost

% plnění

rozpočet 2004

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2004

1 Celkové příjmy

7 562 688

8 688 589

9 034 582

103,98

2 třída 1 – daňové příjmy

1 104 098

1 114 964

1 120 432

100,49

3 třída 2 - nedaňové příjmy

31 855

66 488

92 727

139,46

4 třída 3 - kapitálové příjmy

37 807

91 853

102 263

111,33

5 třída 4 - přijaté dotace

6 388 928

7 415 284

7 719 160

104,10

6 Celkové výdaje

7 802 688

9 189 987

9 125 001

99,29

7 třída 5 - běžné výdaje

7 250 075

7 909 949

7 776 135

98,31

552 613

1 280 038

1 348 866

105,38

-240 000

-501 398

-90 419

240 000

501 398

90 419

8 třída 6 - kapitálové výdaje
9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2004
10 třída 8 - financování

Skutečné celkové příjmy kraje za rok 2004 činily 9 034 582 tis. Kč. Z toho celkové daňové
příjmy dosáhly výše 1 120 432 tis. Kč a představují podíl Ústeckého kraje na sdílených daních v
roce 2004 podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Nedaňové příjmy
v celkové výši 92 727 tis. Kč tvořily zejména příjmy z úroků ve výši 28 899 tis. Kč a poplatky
za odebrané množství podzemní vody, které jsou příjmy Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje, ve výši 40 979 tis. Kč.

H o s p o d a ř e n í Ús t e c k é h o k r a je

I. Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje v roce 2004

Kapitálové příjmy představovaly částku 102 263 tis. Kč, z toho 58 000 tis. Kč činil prodej
Nemocnice Louny. Ostatní nemovitý majetek Ústeckého kraje se prodával prostřednictvím
dražeb, jednalo se především o nepotřebný majetek ve správě příspěvkových organizací
Ústeckého kraje.
Nejpodstatnější část příjmů (85,44 %) tvořily dotace ve výši 7 719 160 tis. Kč. Neinvestiční dotace
z veřejných rozpočtů dosáhly výše 6 805 404 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 6 804 722 tis. Kč
a od mezinárodních organizací 682 tis. Kč. Hlavní část dotace ze státního rozpočtu představovaly
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 303 754 tis. Kč na přímé náklady
krajských, obecních a soukromých škol, sportovní gymnázia, státní informační politiku, podporu
odborného vzdělávání, podporu rómských žáků středních škol, prevenci kriminality, protidrogovou
prevenci, soutěže, učební pomůcky, podporu odborného vzdělávání atd.
Investiční dotace ze státního rozpočtu činily 913 756 tis. Kč, z toho 320 321 tis. Kč na reprodukci
majetku a investiční rozvoj územně samosprávných celků. Ministerstvo zdravotnictví poskytlo
dotaci ve výši 302 651 tis. Kč na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a obnovu
materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu
poskytlo dotaci ve výši 203 946 tis. Kč na demoliční a sanační práce v připravované průmyslové
zóně TRIANGLE.
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Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů

za rok 2004 dle skutečnosti

za rok 2004 dle skutečnosti

H o s p o d ař e n í Ús t e c k é h o k r a je

12,4 %

85,22 %

1,13 %

85,44 %

třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové
příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace

třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové
výdaje
14,78 %

II. Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2004
tabulka č. 2
		
č.ř.
Oblast
			

v tis. Kč
schválený
rozpočet
2004

upravený
rozpočet

skutečnost

%
k 31. 12. 2004 plnění
k 31. 12. 2004			

Zdroje financování
vlastní

%

dotace

%

1 Oblast školství, mládeže
		 a tělovýchovy

5 626 432

6 098 923

6 071 272

99,55

2 Oblast dopravy
		 a silničního hospodářství

505 876

558 667

537 389

96,19

67 477 12,08

469 912

84,11

3 Oblast sociálních věcí

424 896

476 222

526 977 110,66

60 694 12,74

466 283

97,91

4 Oblast zdravotnictví

332 452

787 541

939 923 119,35

171 282 21,75

768 641

97,60

122 230

183 274

184 592 100,72

95 574 52,15

89 018

48,57

6 Oblast životního prostředí
		 a zemědělství

19 960

43 484

90,19

18 337 42,17

19 371

44,55

7 Oblast hospodářské strategie
		 kraje (průmyslové zóny)

53 123

160 681

234 447 145,91

30 501 18,98

8 Reprodukce majetku obcí

30 923

31 923

31 835

99,72

9 Zastupitelstvo

47 128

74 072

69 451

291 562

375 831

11 Fond rozvoje Ústeckého kraje

83 350

12 Fond obnovy Ústeckého kraje

5 Oblast kultury
		 a památkové péče

39 218

644 910 10,57 5 426 363

203 946 126,93
31 720

99,36

93,76

40 950 58,96

28 501

38,48

340 499

90,60

226 755 60,33

124 551

33,14

186 705

63 328

33,92

24 725 13,24

38 602

20,68

20 000

63 244

42 463

67,14

42 463 67,14

0

0,00

0

29 000

8 041

27,73

8 041 27,73

0

0,00

14 Havarijní fond Ústeckého kraje

0

20 002

0

0,00

0

0,00

0

0,00

15 Obnova majetku po povodních
		 - dotace MMR

0

70 207

35 566

50,66

0

0,00

35 566

50,66

244 756

30 211

0

0,00

0

0,00

0

0,00

99,29 1 422 527 15,48 7 702 474

83,81

13 Fond vodního hospodářství
		 Ústeckého kraje

16 Rezervy
17 C E L K E M

7 802 688

9 189 987 9 125 001

115

88,97

0,36

10 Krajský úřad
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1,03 %

5,89 %
66,53 %

5,78 %
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast dopravy a silničního hospodářství
Oblast sociálních věcí
Oblast zdravotnictví
10,3 %

Oblast kultury a památkové péče
Oblast životního prostředí a zemědělství
Oblast hospodářské strategie (průmyslové zóny)

2,02 %
0,43 %
2,57 %

Reprodukce majetku obcí
Zastupitelstvo
Krajský úřad
Fond rozvoje Ústeckého kraje
Fond obnovy Ústeckého kraje
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

0,76 %
3,73 %

0,35 %

Havarijní fond Ústeckého kraje
Obnova majetku po povodních – dotace MMR

0,00 %

0,39 %
0,00 %

0,47 %

0,69 %

Rezervy

0,09 %

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2004 činily 9 125 001 tis. Kč, z toho běžné výdaje
představovaly částku 7 776 135 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 348 866 tis. Kč.
V tabulce č. 2 je uvedena celková rekapitulace výdajů (běžných a kapitálových) v jednotlivých
oblastech.

Kapitálové výdaje byly čerpány následovně:
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- oblast dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

266 607
29 805

- oblast sociálních věcí

133 543

- oblast zdravotnictví

522 271

- oblast kultury a památkové péče

18 016

- oblast životního prostředí a zemědělství

28 461

- oblast hospodářské strategie kraje
- reprodukce majetku obcí
- zastupitelstvo

H o s p o d ař e n í Ús t e c k é h o k r a je

Výdaje za rok 2004 dle jednotlivých oblastí

227 213
14 618
6 393

Krajský úřad
- oblast kanceláře ředitele
- oblast správy majetku kraje
- oblast regionálního rozvoje
- oblast územního plánování a stavebního řádu

46 972
9 494
834
1 920

- Fond rozvoje Ústeckého kraje

34 023

- Fond obnovy Ústeckého kraje

655

- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Celkem kapitálové výdaje

8 041
1 348 866
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III. Rozdělení hospodářského výsledku

H o s p o d a ř e n í Ús t e c k é h o k r a je

Z tabulky č. 1 vyplývá, že celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2004 představuje
částku -90 419 tis. Kč. Po zapojení finančních prostředků na účtech kraje k 1. 1. 2004
je výsledek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 ve výši 410 979 tis. Kč. Po povinných
odpočtech zůstává k rozdělení 173 066 tis. Kč.
tabulka č. 3

v tis. Kč

1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2004

501 398

2 celkem příjmy

9 034 582

3 celkem výdaje

9 125 001

4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2004

410 979

5 vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu

-16 476

6 finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2004

-179 265

7 převod finančních prostředků do Fondu obnovy (převod r. 2004)

-20 000

8 převod na Fond vodního hospodářství – poplatky za odběr podzemních vod (převod r. 2004)

-761

9 převod na Fond zaměstnavatele – neuskutečněné převody za 11 a 12/2004

-423

10 převod finančních prostředků na obnovu majetku po povodních (MMR)

-19 066

11 dotace na financování územního rozvoje UZ 98357

-161

12 dotace od Provincie Jižní Holandsko – odbor regionálního rozvoje (převod r. 2004)

-831

13 dotace od Provincie Jižní Holandsko – odbor životního prostředí a zemědělství (převod r. 2004)

-654

14 dotace z Národního fondu - Phare CBC

-276

15 zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2004

173 066

Krajina Českého středohoří
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IV. Rating Ústeckého kraje

se sídlem Washingtonova 17, Praha 1. Tato ratingová agentura se zabývá nezávislým hodnocením
a přidělováním ratingu pro podniky, města, finanční instituce apod. a je od roku 2000 jediným
afilačním partnerem renomované a nejstarší světové ratingové agentury Moody’s Investors
Service ve střední Evropě.
Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje, krátkodobé výše volných finančních
zdrojů a 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.
Na ratingové hodnocení Ústeckého kraje měla vliv stávající hospodářská situace v regionu,
podnikatelské zázemí a připravenost území na příchod nových investorů, případně na rozšíření
výroby stávajících podnikatelských subjektů. Systém financování krajů platný v roce 2004
předurčoval kraj k silné závislosti na dotačních prostředcích z centrální úrovně, jenž jsou účelově
vázané, a kraj má tak velmi malou možnost reagovat na konkrétní potřeby svěřeného území
podle vlastního uvážení. Přes tuto nedokonalost v legislativě Ústecký kraj každoročně hospodařil
nejen s celkovými, ale i provozními přebytky, které využil na financování svých investičních akcí.
V hodnocení byl oceněn racionální přístup k hospodaření a z toho vyplývající nulové zadlužení
Ústeckého kraje v současném, z dlouhodobého hlediska nevyhovujícím, systému financování
krajů. Přesto ratingová analýza poukázala na nedořešené koncepce školství, zdravotnictví

H o s p o d a ř e n í Ús t e c k é h o k r a je

V roce 2004 si nechal Ústecký kraj potvrdit ratingovou analýzu společností CRA Rating Agency, a.s.,

a sociální péče, které by konkrétně řešily racionalizaci a intenzifikaci těchto zařízení.
Za předpokladu, že vedení kraje bude i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým
výdajům a bude obezřetné k případnému čerpání komerčních úvěrů, potvrdila CRA Rating
Agency, a. s., Ústeckému kraji
dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni A-,
tj. nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru
rizika a
dlouhodobý lokální rating na úrovni czAa,
tj. velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším
časovém horizontu.
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Pohled na České středohoří od Libochovan

Přehled činnosti odborů
Krajského úřadu Ústeckého kraje

■ Krajský úřad

jako celku se ve srovnání s rokem 2003 nezměnila, i když vnitřní uspořádání bylo v několika
odborech upravováno podle aktuálních potřeb.
Limit počtu pracovníků úřadu byl v roce 2004 stanoven průměrným ročním stavem ve výši
415 zaměstnanců. Do roku 2005 vstupuje úřad s aktuálním stavem 430 zaměstnanců.
Ředitel krajského úřadu Ing. Jiří Kubricht zde působil do konce roku 2004. K 31. 12. 2004 však
rozvázal pracovní poměr dohodou a nastoupil na místo ředitele Územního odboru úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Ústí nad Labem.

■ Organizační struktura Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ředit el úř adu
Ing. Jiří Kubricht
(do 31. 12. 2004)

Útvar interního auditu
Ing. Libor Holanda

Kancelář hejtmana

PaedDr. Marie Tomčová (do 1. 9. 2004)
Mgr. Romana Žatecká, pověř. řízením od 1. 9.

Kancelář ředitele

Ing. Jiří Mareček, CSc.

Odbor správy majetku
Odbor ekonomický

Ing. Zdeněk Bezděka

Ing. Stanislav Dostál

Odbor investiční
Odbor hospodářské strategie kraje

Ing. Jiří Smrčka

Ing. Jan Sixta, CSc.

Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu

RNDr. Zuzana Kadlecová

Ing. arch. Markéta Blahušová

Odbor legislativně-právní
Odbor kultury a památkové péče

JUDr. Simona Hejnová

PhDr. Petr Novák, CSc.

Odbor organizační a vnitřních věcí
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Jaroslav Žižka

Ing. Štěpán Harašta

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor sociálních věcí

Lenka Jelačičová

Anna Horká

Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor zdravotnictví

Ing. arch. Jan Zadražil

Ing. Petr Severa

Krajský živnostenský úřad
Odbor kontroly

Ing. Květoslava Milerová

P ře hl e d č inn o st i odb o rů K r aj skéh o ú ř a du Ús t e c k é h o k r a je

V čele úřadu stojí ředitel, jemuž je podřízeno 18 odborů a útvar interního auditu. Struktura úřadu

Mgr. Iva Johnová
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■ Odbor kancelář ředitele
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Vedoucí odboru kancelář ředitele

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 NUTS II

Ing. Libor Mikan

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:
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Činnost v roce 2004
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
vybavení budovy B po provedené rekonstrukci a vybavení vnitřní vestavby v hale budovy A
krajského úřadu. Podílelo se také na přípravě podkladů k rekonstrukci a přemístění bufetu
a na zadání studie výstavby halových kanceláří.
Oddělení autodopravy 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, který začal pracovat od března 2004,
se zabýval téměř výhradně administrací a hodnocením projektů SROP, Phare 2003/II. část
a INTERREG IIIA a ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje přípravou pravidelných zasedání Regionální rady NUTS II regionu Severozápad.

Vedoucí útvaru:

Ing. Libor Holanda

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

3

Činnost v roce 2004
Útvar interního auditu provedl audity v souladu s ročním plánem a požadavky ředitele 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 oblastech finanční kontroly a řízení a problematiky řízení rizik. Metodickou
a konzultační činnost poskytoval i interním auditorům územně samosprávných celků v kraji
a interním auditorům příspěvkových organizací zřízených krajem. Podílel se i na připomínkovém
řízení k návrhům některých právních norem.

Jubilejní památník bitvy 1813 v Chlumci

Př e hl e d či nn o st i odb o rů K r aj skéh o ú ř a du Ús t e c k é h o k r a je

■ Útvar interního auditu
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■ Kancelář hejtmana

Pře h l ed č in n ost i od b orů K r ajskéh o ú ř a du Ús t e c k é h o k r a je

Vedoucí odboru:
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PaedDr. Marie Tomčová
(do 1. 9. 2004)
Mgr. Romana Žatecká
(pověřená vedením odboru
od 1. 9. 2004)

Vedoucí oddělení informací a vnějších vztahů:

Mgr. Romana Žatecká

Vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací:

Venuše Kindlová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

23

Činnost v roce 2004
Kancelář hejtmana zajišťovala úkoly spojené s výkonem funkce hejtmana, jeho náměstků
a uvolněných členů rady. Mezi hlavní úkoly patřila také komunikace s veřejností, 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. Dále odbor rozdělil 28,5 milionu korun v rámci dotačního programu „Podpora činnosti
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území Ústeckého
kraje“.
Oddělení informací a vnějších vztahů 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 4 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.
V oblasti vnějších vztahů se kromě přípravy zahraničních návštěv podílelo na projektu
ENLARGE-NET, připravilo také prezentaci kraje v rámci akce Open Days v Bruselu a podílelo
se na rozvoji spolupráce s partnerskou provincií Jižní Holandsko a se Saskem.
Oddělení pro řešení mimořádných situací zpracovalo Krizový plán Ústeckého kraje, který
zahrnuje havarijní plány všech složek integrovaného záchranného systému, vybraných subjektů
kritické infrastruktury na území kraje a správních orgánů. Pro zajištění bezpečnosti školní
mládeže v době mimořádných situací zakoupil Ústecký kraj informační systém SYPOS 2003
a zavedl ho na 161 školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem. Oddělení dále
zpracovalo metodiku pro obce se zaměřením na krizové, havarijní a obranné plánování
a vypracovalo Plán nouzového zásobování pitnou vodou pro Ústecký kraj.

Vedoucí odboru:

JUDr. Simona Hejnová

Vedoucí oddělení legislativního:

Mgr. Štěpánka Kvitová

Vedoucí oddělení právního:

k 31. 12. 2004 nebyla funkce
obsazena

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

8

Činnost v roce 2004
Oddělení legislativní poskytovalo právní servis samosprávným orgánům kraje (zastupitelstvo,
rada a hejtman), zejména se zaměřilo na vypracování stanovisek, právních názorů, výkladů, účasti na jednáních s právní problematikou a také konzultace návrhů usnesení předkládaných orgánům kraje. Oddělení zajišťovalo právní poradenství v rámci výkonu zřizovatelských
a zakladatelských pravomocí. V oblasti přenesené působnosti oddělení zajišťovalo řadu činností v
oblasti výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí včetně výkonu metodické
pomoci v této sféře a vyřizovalo podněty k výkonu dozoru nad zákonností usnesení
či jiných opatření obcí vydávaných v jejich samostatné působnosti. Na žádosti ostatních odborů
se vyjadřovalo k návrhům veřejnoprávních smluv či jejich změn.
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 jako orgánu vykonávajícího státní správu
při soudních řízeních nebo při řízeních vedených před jinými státními orgány. Dále se zabývalo
vymáháním pohledávek v souladu s příslušným vnitřním předpisem, a to jak vzniklých z výkonu
státní správy (převážně z činnosti bývalých okresních úřadů), tak i pohledávek vzniklých kraji
při výkonu samostatné působnosti. Za stěžejní lze považovat účast na řešení právní problematiky související s budováním průmyslové zóny TRIANGLE, převodem nemocnice v Lounech,
výstavbou dálnice D8 a také zastupováním krajského úřadu ve sporech vedených proti rozhodnutím krajského úřadu v oblasti správního soudnictví.
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■ Odbor legislativně-právní

Město Chomutov
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■ Odbor organizační a vnitřních věcí
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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. 2004:

28

Činnost v roce 2004
Organizační oddělení zajistilo přípravu, průběh, zápisy, usnesení, dokumentaci, evidenci a kontrolu
plnění usnesení z 26 schůzí rady a 7 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 v 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.
Při výkonu přenesené působnosti plnilo oddělení úkoly krajského úřadu při volbách do zastupitelstva kraje, volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a nových volbách ve 2 obcích. Pro
obce zajišťovalo kontrolní a metodickou činnost v oblasti přestupků, evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace, matrik.
Oddělení spisové služby přijalo a vypravilo více než 113 000 zásilek, z toho více než
65 000 doporučeně. Veškeré písemnosti zpracovávalo a evidovalo v elektronické podobě.

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. 2004:

23

Činnost v roce 2004
Oddělení dopravy evidovalo 3 909 aktivních dopravců v silniční motorové dopravě, a to jak
nákladní, tak i osobní. Pro stávající i nové dopravce (212 uchazečů) vyhlásilo 11 termínů zkoušek
odborné způsobilosti. Dopravcům v silniční motorové dopravě vydalo 1 528 potvrzení o finanční
způsobilosti, 812 stanovisek k vydání či prodloužení koncesních listin, 578 eurolicencí a 3 140
opisů k eurolicencím. V rámci kontrolní činnosti Státního odborného dozoru v silniční dopravě
provedlo 25 kontrol na silnicích, při nichž prověřilo 320 nákladních vozidel, a vykonalo 12
dohlídek Státního odborného dozoru přímo u dopravců. V I. stupni zahájilo 121 správních
řízení, v nichž vydalo 111 rozhodnutí o uložení pokuty za porušení zákona o silniční dopravě
v celkové výši 263 000 korun. Na úseku přezkoumání rozhodnutí obcí s rozšířenou působností v
oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu rozhodlo 421 odvolacích
a mimoodvolacích řízení, zorganizovalo 3 metodické porady pro správní orgány I. stupně a uskutečnilo 4 kontroly výkonu státní správy orgánů I. stupně. Na úseku osobní silniční a železniční
dopravy průběžně projednávalo a schvalovalo jízdní řády a spolupracovalo s IDS Ústeckého
kraje, a.s., na základní dopravní obslužnosti.
Oddělení silničního hospodářství v rámci činnosti silničního správního úřadu pro komunikace
I. třídy na území Ústeckého kraje vydalo celkem 133 souhlasů s územním plánem, 33 stavebních
povolení, 312 vyjádření, řešilo 17 stížností a 18 odvolání proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností. Vydalo celkem 330 rozhodnutí o zvláštním užívání, připojení či uzavírkách silnic
I. třídy na území kraje. Na úseku dopravního značení vydalo 190 stanovení o umístění
přechodného či trvalého dopravního značení a povolilo na území kraje 27 přeprav nadměrného
nákladu.
Oddělení správy silnic a financování zpracovalo plán oprav silnic II. a III. třídy, vypsalo výběrová
řízení na realizaci těchto oprav, sledovalo dokončení a převzetí oprav od zhotovitelů. Připravilo
projektovou dokumentaci pro investiční výstavbu 8 silnic II. a III. třídy a investiční přípravu
nového silničního mostu v Litoměřicích. Vykonávalo i zřizovatelské funkce k příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a kromě jiného vydalo 38 povolení na umístění
a provozování reklamních zařízení. Zajišťovalo financování a realizování BESIPU, např. finanční
zajištění nákladů spojených s výukou žáků základních škol na dětských dopravních hřištích
a provádělo kontrolu financování základní dopravní obslužnosti v rámci uzavřených smluv
o závazku veřejné služby.
Odbor dopravy a silničního hospodářství v roce 2004 vydal celkem 988 správních rozhodnutí,
z toho v I. stupni správního řízení 549 a 439 ve II. stupni.
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■ Odbor dopravy a silničního hospodářství
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■ Odbor životního prostředí a zemědělství

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. 2004:
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Činnost v roce 2004
Odbor se s ohledem na počet podání v návaznosti na platnou legislativu ČR zabýval především
zajišťováním výkonu přenesené působnosti státní správy. Zajišťoval soulad mezi rozhodnutími
vydávanými ve věcech státní správy a požadavků ostatních orgánů veřejné správy zajišťujících
udržitelný rozvoj Ústeckého kraje, především na úseku integrovaných povolení, schvalování
bezpečnostních zpráv a vydávání stanovisek k řízením vedeným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
(EIA). V samostatné působnosti se odbor věnoval dokončení Koncepce snižování emisí a imisí
a energetické koncepce Ústeckého kraje a vypracování navazujících souborů opatření: Plánu
snižování emisí, Programu zlepšování kvality ovzduší a návrhu Akčního plánu k provádění
územní energetické koncepce Ústeckého kraje, Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje a studií limitů využívání území Ústeckého kraje. Dále zajišťoval dotační programy Fondu
vodního hospodářství a ekologické výchovy a vzdělávání Ústeckého kraje.
Oddělení životního prostředí vydalo více než 6570 rozhodnutí, povolení či stanovisek. Dále bylo
v působnosti oddělení vedeno a ukončeno celkem 601 správních řízení a vydáno 300 vyjádření
k investičním záměrům a územně plánovacím dokumentacím. Z hlediska samostatné působnosti
se činnost oddělení zaměřila na zpracování plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje,
zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje či přípravu podkladů pro vyhlášení
přírodního parku Flájská údolí. Oddělení také zajišťovalo administraci dotací z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (26 projektů v úhrnné hodnotě 19,4 milionu korun) a podpory
ekologické výchovy a vzdělávání (9 projektů v úhrnné hodnotě přesahující 600 tisíc korun).
Oddělení ochrany prostředí se zabývalo ochranou ovzduší, horninového prostředí a také
problematikou pohřebnictví, oblastí integrovaných povolení a EIA. Na úseku ochrany ovzduší
bylo vydáno 238 rozhodnutí o poplatku za znečišťování ovzduší v celkové výši 149 milionů korun,
dále bylo vydáno 417 souhlasů s provozem zdrojů znečišťování. Bylo přijato 15 žádostí o vydání
integrovaného povolení a 23 řízení bylo ukončeno vydáním integrovaného povolení. Na úseku EIA
bylo v průběhu roku zahájeno 42 zjišťovacích řízení, u 10 případů proběhlo nebo probíhá
posouzení vlivů na životní prostředí.
Oddělení zemědělství zajišťovalo dotace a příspěvky v lesním hospodářství, státní správu lesů,
myslivosti, rybářství. Na úseku zemědělství bylo započato se zpracováním Koncepce rozvoje
zemědělství Ústeckého kraje, ve zpracování této koncepce bude pokračovat v roce 2005.
Na úseku dotací a příspěvků do lesního hospodářství bylo přijato celkem 206 žádostí
o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích. Na úseku státní správy myslivosti řešilo 21
odvolání proti rozhodnutí o uznání společenstevních honiteb. Na úseku státní správy rybářství
bylo vydáno celkem 46 rozhodnutí. V roce 2004 byla na oddělení přenesena agenda přestupků
na úseku rybářství. Oddělení zajišťovalo podporu činnosti komise životního prostředí a zemědělství
Rady Ústeckého kraje.
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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. 2004:

31

Činnost v roce 2004
Ekonomický odbor se zásadním způsobem podílel na přípravě materiálů pro zpracování ratingové analýzy Ústeckého kraje společností CRA Rating Agency, a.s., Praha. Ve vztahu k výborům,
komisím a zvláštním orgánům kraje plnil organizačně technické a administrativní práce související s činností tajemníka finanční a investiční komise a finančního výboru.
Oddělení rozpočtu a financování sestavilo závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2003 (pozn.:
předkládáno zastupitelům v roce 2004). V rámci koncepční práce při určování rozhodující
směrné finanční politiky kraje sestavilo pro rozhodování orgánů kraje návrh rozpočtového
výhledu na období 2005–2009 a návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005. Nad rámec svých
činností zpracovalo v souvislosti s přípravou novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní, návrhy Ústeckého kraje na převedení finančních prostředků z rozpočtových kapitol
jednotlivých ministerstev do daňových příjmů krajů včetně návrhů na přerozdělení těchto
prostředků mezi jednotlivé kraje.
Oddělení účetnictví vedlo účetnictví o příjmech a výdajích kraje, o finančních vztazích
ke státnímu rozpočtu, o stavu a pohybu finančního majetku kraje a majetku v budovách
krajského úřadu. Průběžně 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 73 případů odvolání proti
rozhodnutí správních orgánů v I. stupni, z toho 40 proti rozhodnutí na základě zákona o místních
poplatcích, 4 pokuty při provozování výherních hracích přístrojů a 29 odvolání proti výzvě
k úhradě nedoplatku v náhradní lhůtě. Rovněž vydalo 12 rozhodnutí ve věci odstranění vad
řízení správního orgánu I. stupně a 15 případů vrátilo zpět k dalšímu řízení. Koncem roku 2004
se oddělení podílelo na sumarizaci podkladů v rámci dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004, které provádí Ministerstvo financí ČR.
Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí zpracovávalo údaje pro hodnocení plnění rozpočtů
územních samosprávných celků za 354 obcí a 36 dobrovolných svazků obcí Ústeckého kraje
včetně 646 příspěvkových organizací zřízených obcemi. Kontrolovalo plnění finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtům obcí a finančních vztahů obcí k rozpočtu kraje. Dále zajišťovalo
metodickou pomoc obcím a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti rozpočtu
a účetnictví.

Př e hl e d či nn o st i odb o rů K r aj skéh o ú ř a du Ús t e c k é h o k r a je

■ Odbor ekonomický
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■ Odbor hospodářské strategie
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Vedoucí odboru:

Ing. Jan Sixta, CSc.

Vedoucí oddělení investorských příležitostí:

Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

9

Činnost v roce 2004
Odbor hospodářské strategie kraje plnil funkci komplexního informačního místa pro nové
i stávající podnikatele – investory v Ústeckém kraji. Vykazoval aktivity v rámci mezinárodních
projektů 3-CIP (Inovační ofenziva tří zemí), Enlargenet a zahájil přípravu na projekt ReRegions.
Udržoval úzkou spoluprací s Krajskou hospodářskou komorou. Nadále pokračoval v přípravě strategické průmyslové zóny Ústeckého kraje TRIANGLE – bývalé vojenské letiště Žatec, které
je v majetku kraje od roku 2002. Zde byly v průběhu roku 2004 dokončeny veškeré demoliční
práce a proběhla i podstatná část dekontaminace zemin zatížených ropnými látkami po provozu
Armády ČR. Celkový objem prací činil 227 milionů korun. Pracovní tým, který připravuje podklady
pro budoucího strategického investora, spolupracoval s agenturou CzechInvest na všech úkonech
nezbytných při jednání s potenciálními investory.
Oddělení investorských příležitostí se mimo jiné intenzivně zapojilo do projektu „Strategie
regenerace brownfields v ČR“, který na území Ústeckého kraje pomohl zmapovat prostory
brownfields a vytvořit tak databázi, pomocí níž lze nabízet tyto prostory k dalšímu využití
i hledat cesty k zajištění spolufinancování regenerace z veřejných i soukromých zdrojů. Zaměřilo
se také na problematiku zakládání a rozvoje klastrů v regionu. Oddělení vytvářelo a aktualizovalo
databázi průmyslových nemovitostí na území kraje včetně kontaktů na investory v průmyslových
zónách a ty propagovalo na veletrzích investičních příležitostí v České republice i v zahraničí.
Referát hospodářských analýz se zabýval zejména přípravou grantových schémat v rámci
Společného regionálního operačního plánu (SROP) – priorita 1.1 podpora podnikání ve vybraných
regionech. Připravil dvě grantová schémata, a to Regionální podpora podnikání pro drobné
podnikatele (do 10 zaměstnanců) a pro střední a malé podnikatele (od 11 do 250 zaměstnanců).
Tato grantová schémata budou fakticky vyhlášena počátkem roku 2005.
Organizační součástí odboru je čistírna odpadních vod Nehasice v prostoru budoucí zóny
TRIANGLE, v níž pracují 2 dělničtí zaměstnanci odboru, jeden v řádném pracovním poměru
a druhý na poloviční úvazek. ČOV zajišťovala bezchybný odtok odpadních vod z prostoru bývalého vojenského letiště, což zejména v průběhu sanačních prací byl náročný úkol.

Vedoucí odboru:

Ing. Zdeněk Bezděka

Vedoucí oddělení nakládání s majetkem kraje:

Bc. Klára Divišová

Vedoucí oddělení evidence majetku kraje:

Ing. Petr Tschakert

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

21 + 5 (ve Volyni)

Činnost v roce 2004
Oddělení nakládání s majetkem kraje zajišťovalo převody nemovitého majetku (nabývání,
prodej, darování, přijetí daru, směna, bezúplatný převod, pronájem, zřizovaní věcných břemen)
a s tímto spojené činnosti jako je příprava podkladů pro projednání v orgánech kraje (majetková
komise Rady Ústeckého kraje, Rada Ústeckého kraje, Zastupitelstvo Ústeckého kraje), uzavírání
smluv, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí a předávání, případně vyjímání
nabytých nebo převedených nemovitostí do a ze správy příspěvkovým organizacím. Oddělení
zpracovalo žádosti příspěvkových organizací o vyřazení movitého majetku z účetní evidence
a zabývalo se také pojištěním majetku Ústeckého kraje. Prodeje nemovitého majetku v převážné
většině probíhaly formou veřejné dražby. Činnost dražebníka zajišťovala realitní kancelář.
Oddělení evidence majetku kraje zajistilo pojištění nemovitého majetku dalších příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví. Rovněž zveřejnilo oznámení na téma
otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého
kraje“. Zajistilo před dražbou předání velké části movitého majetku tohoto zařízení, na základě
poptávky, zdarma mnoha příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje spadajícím zejména pod
odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Zajistilo také celoroční chod tohoto zařízení,
tzn. hlavně ostrahu areálu, temperování jednotlivých objektů a nutné opravy související s provozem
areálu a pronájmem bytových jednotek. Oddělení provedlo řádnou inventarizaci majetku kraje,
průběžně provádělo kontroly nakládání s majetkem svěřeným do správy jednotlivým příspěvkovým
organizacím, evidovalo a účtovalo o nemovitém majetku včetně jeho technického zhodnocení.
Zajišťovalo také ekonomickou stránku odboru včetně pronájmu bytů v bývalé škole v přírodě
Volyně. Dále vypracovalo dokumenty v souvislosti s činností oddělení (směrnice, pravidla, příkaz
ředitele), statistické výkazy, daňová přiznání k majetkovým daním, včetně vedení kompletní agendy. Připravilo převzetí evidence a účtování o movitém majetku v budovách krajského úřadu z důvodu organizačních změn. Pokračovala příprava pasportizace v rámci oddělení, a to v součinnosti s
podniky T-Mapy spol. s r.o. a PVT a.s.
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■ Odbor správy majetku kraje
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■ Odbor územního plánování a stavebního řádu  

54

Vedoucí odboru:

Ing. arch. Marketa Blahušová

Vedoucí oddělení územního plánování:

Ing. Jolana Novotná

Vedoucí oddělení stavebního řádu:

Ing. Zdenka Švehlová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

20

Činnost v roce 2004
Oddělení územního plánování zajišťovalo příslušné činnosti ve smyslu stavebního zákona
směřující k pořízení Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje. Z titulu nadřízeného orgánu územního plánování v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí
zpracovalo celkem 498 stanovisek, vyřídilo 3 stížnosti a pro 13 stížností nebo složitých případů
vypracovalo podklady. Na úseku územního plánování v oblasti pořizování územně plánovací
dokumentace obcí provedlo 8 kontrol přenesené působnosti státní správy.
V rámci metodické pomoci obcím zorganizovalo 2 porady, kterých se zúčastnili zástupci obcí
III. kategorie a odborníci. Za účasti zástupců oddělení proběhly v rámci projektu Enlarge-net
3 workshopy a to v PLR (Olešnice) a SRN (Pillnitz, Goerlitz).
Oddělení zajišťovalo potřebnou součinnost při tvorbě koncepce posuzování přeshraničních vlivů
Regionálního plánu Horní Lužice–Dolní Slezsko. Na základě členství zástupce oddělení
v konzultačním výboru odbor participoval na tvorbě celorepublikového dokumentu „Politika územního rozvoje“. Ve smyslu aktuálních potřeb oddělení připomínkovalo návrhy nových
právních předpisů, plnilo příslušné úkoly vycházející z projektu ELLA a zajišťovalo potřebnou
součinnost v soutěži „Vesnice roku“. V intencích metodických pokynů vyřizovalo dotace MMR ČR
u dotačních projektů „Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí
postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu“ a „Program podpory
rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek“.
Oddělení stavebního řádu vydalo 253 rozhodnutí o odvolání, 3 o obnově řízení a 2 prvoinstanční.
Vyřídilo 44 podnětů k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, 43 stížností
a k dalším 22 stížnostem zpracovalo podklady pro odpověď. Dále vydalo 400 opatření, stanovisek
atd. Kontrolu výkonu přenesené působnosti provedlo na 6 stavebních úřadech a na 1 stavebním
úřadu následnou kontrolu. Metodickou činnost vykonávalo formou 45 konzultací a porad.
Průběžně zajišťovalo agendu „Povodňových dotací MMR v oblasti bydlení“. Zástupce odboru
jako člen hodnotitelské komise posuzoval návrhy přihlášené do soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2004“.

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. 2004:

14

Činnost odboru v roce 2004
Oddělení investic a údržby majetku kraje připravovalo a realizovalo akce na nemovitém
majetku kraje zařazené do schváleného investičního plánu na rok 2004. Celkem 181 realizovaných
položek investičního plánu představovalo celkový finanční objem ve výši 719 milionů korun.
V souladu s uzavřenými smlouvami dokončilo a předalo uživatelům 135 investičních akcí
v celkovém objemu 558 milionů korun. Na dalších 46 rozestavěných akcích proběhly stavební
práce v objemu dalších 98 milionů korun. V průmyslové zóně TRIANGLE bylo investováno
do 10 položek plánu v oblasti demolic, sanací ekologických zátěží a investorské přípravy, 5 položek
v objemu 144 milionů korun se dokončilo a předalo, na ostatních přecházejících do roku 2005
se proinvestovalo 81 milionů korun. Oddělení dále plnilo funkce správce Fondu obnovy Ústeckého
kraje a finančních prostředků určených na reprodukci majetku obcí. Z Fondu obnovy bylo vyčerpáno 43 milionů korun pokrývajících 105 žádostí, na reprodukci majetku obcí se vynaložilo
21 milionů korun, což obnášelo 63 žádostí.
Oddělení veřejných zakázek zajišťovalo přechod na zadávací postupy podle nové legislativní
úpravy, která nabyla účinnosti v souvislosti se vstupem ČR do EU (zákon č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách a jeho prováděcí předpisy). Podle staré právní úpravy a počínaje
1. 5. 2004 podle nové právní úpravy realizovalo 148 veřejných zakázek a poptávek nad
100 000 korun (v cenách bez DPH), dále v rámci ostatních odborů a příspěvkových organizací
zřizovaných krajem realizovalo 348 veřejných zakázek a poptávek nad 100 000 korun (v cenách
bez DPH).
Důležitou činností odboru byla příprava investičního plánu na rok 2005, která probíhala
v průběhu celého roku počínaje schvalovacím řízením v oblasti investičních záměrů a studií,
následnou projekční přípravou a sestavením návrhu investičního plánu na rok 2005.
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■ Odbor investiční
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■ Odbor kultury a památkové péče
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Vedoucí odboru:

PhDr. Petr Novák, CSc.

Vedoucí oddělení kultury:

PaedDr. Petr Brázda

Vedoucí oddělení památkové péče:

Mgr. Jana Kuráňová

Vedoucí přestupků a ekonomiky:

Ing. Ivanka Tulisová

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

11

Činnost v roce 2004
Oddělení kultury zajišťovalo úkoly spojené se zřizovatelskou funkcí vůči 13 organizacím
v oblasti kultury. Kontrolní a metodickou činnost provádělo průběžně, kontrola dodržování
zákonů v oblasti kultury se týkala 6 příslušných odborů obcí. Oddělení zpracovávalo materiály pro
komisi pro kulturu Rady Ústeckého kraje, která v roce 2004 zasedala osmkrát. Z prostředků Ústeckého kraje vyčlenilo finance pro 4 nejvýznamnější kulturní subjekty v kraji v objemu
13 milionů korun, 2 900 000 korun pak přerozdělilo mezi 54 projektů v rámci dotačního
„Programu podpory kulturní a divadelní činnosti na rok 2004“.
Oddělení památkové péče vydalo 55 rozhodnutí k opravám nebo rekonstrukcím národních
kulturních památek v kraji. V souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí I. instance Státní památkové péče na pověřených obcích s rozšířenou působností vydalo 14 rozhodnutí. Oddělení
prodloužilo lhůtu k rozhodnutím ve 109 případech a přezkoumalo 5 rozhodnutí v mimoodvolacím řízení, dále se ve 23 případech vyjadřovalo k návrhu prohlášení věci za kulturní památku a
naopak u 7 případů jednalo o návrhu na zrušení prohlášení věci za kulturní památku. Uložilo 1
pokutu za poškození archeologické lokality a porušení zákona o státní památkové péči.
Oddělení sledovalo „Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón“, v jehož rámci vydalo 67 rozhodnutí a tím vyčerpalo 99,86 % z částky
18 700 000 korun příspěvku ze státního rozpočtu. Metodickou činnost oddělení zajišťovalo
formou osobních konzultací a uspořádalo také 1 seminář pro pracovníky obcí s rozšířenou
působností. Průběžně ověřovalo stav a evidenci kulturních památek v kraji.
Oddělení přestupků a ekonomiky se zabývalo veškerou agendou finančních toků v souvislosti
s prací celého odboru a příslušných příspěvkových organizací. Provedlo kontroly a vyhodnocení
závěrek a rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 a současně vyhotovilo
rozpis závazných ukazatelů na rok 2005. Oddělení vydalo 2 rozhodnutí v odvolacím řízení podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, za porušení autorských práv ve smyslu zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 2 rozhodnutí v mimoodvolacím řízení a přezkoumalo dalších
11 spisů v téže správní agendě.

Vedoucí odboru:

RNDr. Zuzana Kadlecová

Vedoucí oddělení regionálního rozvoje:

Ing. Josef Svoboda

Vedoucí oddělení cestovního ruchu:

Bc. Jiří Válka

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

12

Činnost v roce 2004
Oddělení regionálního rozvoje připravilo a zajistilo realizaci 4 rozvojových programů v rámci
implementace „Programu rozvoje Ústeckého kraje“ (Program ekonomického rozvoje, Program
rozvoje lidských zdrojů, Program podpory rozvoje obcí a Program rozvoje cestovního ruchu)
a Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2004, dokončilo rozvojové programy vyhlášené
v roce 2003 a připravilo nový „Program obnovy venkova na další období“.
Zpracovalo Komunikační plán Ústeckého kraje pro strukturální fondy a kromě jeho vlastní
prezentace zajistilo sérii 12 seminářů pro obce a další akce zaměřené na využívání strukturálních fondů, školení pracovníků krajského úřadu na přípravu projektů pro strukturální fondy
a prostřednictvím Krajské hospodářské komory zajistilo informovanost podnikatelského sektoru
o využívání těchto fondů.
Oddělení koordinovalo přípravy grantových schémat kraje v rámci Společného regionálního
operačního programu, zpracovalo návrh projektu BROÚK pro Opatření 3.3 SROP a zahájilo
zpracování dokumentu Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.
V rámci metodické činnosti pro obce s rozšířenou působností zorganizovalo 2 porady
s pracovníky odborů rozvoje měst na aktuální témata v oblasti regionálního rozvoje.
Oddělení cestovního ruchu při propagaci Ústeckého kraje spolupracovalo s Českou centrálou
cestovního ruchu, jednotlivými městy, svazem cestovního ruchu Deliteus, Podkrušnohorským
informačním centrem, podnikateli atd. Vydalo propagační materiály v několika jazykových
mutacích (angličtina, němčina, holandština, francouzština, italština, polština, ruština). Zajistilo
také účast kraje na 2 veletrzích cestovního ruchu v České republice a 6 v zahraničí. Klubu
českých turistů oddělení poskytlo dotaci ve výši 700 000 korun na obnovu značení turistických
tras a cyklotras. V oblasti cestovního ruchu úspěšně rozvíjelo i spolupráci se sousedním Saskem
a s provincií Jižní Holandsko.
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■ Odbor regionálního rozvoje
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■ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

58

Vedoucí odboru:

Ing. Štěpán Harašta

Vedoucí oddělení organizací a koncepcí:

PhDr. Hana Poloncarzová

Vedoucí oddělení správního:

Mgr. Ludislava Poupalová

Vedoucí oddělení lidských zdrojů, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Marcela Mertinová

Vedoucí oddělení ekonomiky:

Vlasta Holíková

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

60

Činnost v roce 2004
Oddělení organizací a koncepcí ve smyslu metodické činnosti zorganizovalo 4 porady ředitelů
škol a školských zařízení zřizovaných krajem, navštívilo cca 50 příspěvkových organizací a podle
potřeby zabezpečovalo účast odborných pracovníků v činnosti komisí v konkurzech na místa
ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi. V rámci přenesené působnosti zpracovalo a
publikovalo výroční zprávu o stavu školství v Ústeckém kraji za školní rok 2002/2003. Vydalo 75
opatření ke zprávám České školní inspekce. Při rozhodování v I. stupni správního řízení vydalo 80
rozhodnutí ve smyslu § 37 odst. 1 a. 2 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon. Ve smyslu
§ 13 a, § 13 b a § 13 c, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
v platném znění, zpracovalo 110 žádostí o změny v zařazení do sítě škol a školských zařízení
MŠMT ČR.
Oddělení správní metodicky dohlíželo v různých oblastech školské problematiky, navštěvovalo
školy a školská zařízení zřizovaná krajem a účinně spolupracovalo s představiteli místních
samospráv. V oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci uskutečnilo celkem 52 metodických
dohlídek. Oddělení vydalo 619 rozhodnutí odvolacího orgánu proti rozhodnutí ředitelů ve správním
řízení. Řešilo 174 změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných obcemi. Udělilo 64 souhlasů
obcím se jmenováním ředitele do funkce nebo odvoláním ředitele z funkce. Uspořádalo
9 konkurzních řízení v samostatné působnosti Ústeckého kraje. Vystavilo 38 druhopisů výučních
listů, 90 nostrifikačních doložek a uznání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními
školami. Oddělení jmenovalo 603 předsedů zkušebních komisí k maturitním a závěrečným zkouškám a 19 zkušebních komisí k absolutoriu na vyšších odborných školách.
Oddělení lidských zdrojů, mládeže a tělovýchovy zajišťovalo reprezentaci Ústeckého kraje
na 1. zimní olympiádě dětí a mládeže s Orbitem a realizovalo dotační programy Program
rozvoje ekologické výchovy, Multikulturní výchova, Sport pro všechny, Volnočasové aktivity.
Bohatá byla projektová činnost u programů financovaných z Evropských strukturálních fondů:
PHARE CBC – Příprava systému přeshraničního vzdělávání a spolupráce vzdělávacích organizací v
EEL, Equel – Návrat do budoucnosti, priorita 4, PHARE 2003 RLZ, Opatření 1.1, Posílení
aktivní politiky zaměstnanosti – Zmapování vzdělávacích potřeb v Ústeckém kraji – Interdisciplinární vzdělávání pedagogů technických oborů, Leonardo a Socrates. Řešilo celkem 60 stížností, z
nichž 58 již uzavřelo.

Oddělení ekonomiky v oblasti financování školství Ústeckého kraje rozdělilo dotaci MŠMT ČR
na přímé náklady 5 275 992 000 korun: obecním školám 3 080 200 130 korun, krajským
výkazů na školní rok 2004/2005 měly školy a školská zařízení v Ústeckém kraji celkem
161 922 žáků. Z toho 109 043 navštěvuje školy zřizované obcemi, 47 004 školy zřizované
Ústeckým krajem a 5945 soukromé školy. Ve školství bylo zaměstnáno celkem 12 596 pedagogických a 5788 nepedagogických pracovníků. Ústecký kraj přispěl na provoz školám a školským
zařízením zřizovaným krajem celkovou částkou 433 911 530 korun.

Den učitelů – předání ocenění
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školám 1 986 966 870 korun a soukromým školám 208 825 000 korun. Podle zahajovacích
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■ Odbor sociálních věcí
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Vedoucí odboru:

Anna Horká

Vedoucí oddělení sociálních služeb:

Ing. Zdeňka Chládková

Vedoucí oddělení sociálních věcí:

Libuše Kačerová

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

Eva Žampachová

Vedoucí oddělení státní sociální podpory a zaměstnanosti:

Bc. Lea Medková

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:

26

Činnost v roce 2004
Oddělení sociálních služeb v rámci výkonu zřizovatelských funkcí a metodické činnosti
ve vztahu k příspěvkovým organizacím zorganizovalo 5 porad ředitelů příspěvkových organizací a
poradu ekonomů organizací. Uspořádalo konferenci s účastí obcí a organizací celého kraje
na téma standardizace sociálních služeb a komunitní plánování. Ve spolupráci s neziskovou
organizací připravilo pracovní seminář zaměřený na zpracované grantové schéma opatření
3.2 SROP financované z prostředků Evropské unie. Oddělení provedlo 12 řádných kontrol
a 1 mimořádnou kontrolu péče o klienty a s tím souvisejících činností v 10 příspěvkových
organizacích kraje a 2 kontroly čerpání prostředků dotační politiky kraje.
Při rozhodování v I. stupni správního řízení vydalo 6611 rozhodnutí o umístění občanů do ústavů,
úhradě nákladů za pobyt apod. Při rozhodování ve II. stupni správního řízení o odvolání vydalo
9 rozhodnutí.
Oddělení sociálních věcí uskutečnilo 7 metodických porad s pracovníky obecních úřadů
zajišťujících agendu sociální péče. Provedlo 39 kontrol zaměřených na dodržování právních předpisů a jejich aplikaci při rozhodování o dávkách a službách (výhody pro těžce zdravotně
postižené občany) sociální péče na obecních úřadech obcí všech typů. V oblasti péče o staré
a zdravotně postižené občany vydalo ve II. stupni správního řízení 671 rozhodnutí a na úseku
dávek sociální péče pro nezaměstnané 313 rozhodnutí.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zorganizovalo 4 porady pro vedoucí oddělení sociálně
právní ochrany a pracovníky pro náhradní rodinnou péči obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a 4 porady pro koordinátory péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené a kurátory pro mládež. Kontrolu výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany provedlo
na 7 obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. V I. stupni správního řízení oddělení
vydalo 89 rozhodnutí, ve II. stupni správního řízení 6 rozhodnutí. Uspořádalo také třídenní
setkání pěstounských rodin.
Oddělení státní sociální podpory a zaměstnanosti uskutečnilo 2 porady pro vedoucí odborů
státní sociální podpory a 1 konzultační den pro metodiky státní sociální podpory. Kontrolu
výkonu státní správy na daném úseku provedlo na 3 pracovištích státní sociální podpory.
V I. stupni správního řízení vydalo 13 rozhodnutí a ve II. stupni správního řízení 244 rozhodnutí.
Odbor sociálních věcí vydal celkem 7956 správních rozhodnutí, z toho v I. stupni správního
řízení 6713 a ve II. stupni 1243. V porovnání s rokem 2003 to činí o 1783 rozhodnutí více.

Vedoucí odboru:

Ing. Petr Severa

Vedoucí oddělení zdravotní péče:

Hana Týlová

Vedoucí oddělení zdravotní správy:

Bc. Jana Lavičková

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004

16

Činnost v roce 2004
Oddělení zdravotní péče se zaměřilo 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 135 materiálů. Výkon zřizovatelských funkcí kraje vykonával odbor k 14 příspěvkovým organizacím. Jednalo se o 6
nemocnic (Děčín, Chomutov, Most, Louny, 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 a Zdravotnickou záchrannou službu
Ústeckého kraje. Mezi nejvýznamnější aktivity patřila v polovině roku realizace prodeje Nemocnice Louny soukromému provozovateli a v závěru roku dokončení sjednocení zdravotnických
záchranných služeb v Ústeckém kraji. K dalším významným aktivitám patřilo ustavení pracovních
skupin pro přípravu odborné části koncepce zdravotnictví a příprava investičních dotací
na rekonstrukci zdravotnických zařízení a obnovu vybrané zdravotnické techniky u krajských zdravotnických zařízení v objemu 150 milionů korun. V závěru roku byl realizován nákup 4 vozidel
rychlé lékařské pomoci. Realizovaly se dotační programy „Protidrogová politika 2004“
a „Podpora zdravotnických programů 2004“, ve kterých bylo podpořeno 40 ze 70 podaných
žádostí a rozděleno celkem 8 milionů korun.
Oddělení zdravotní správy vydalo v rámci přenesené působnosti kraje celkem 701 rozhodnutí ve
správním řízení, z toho 18 rozhodnutí v odvolání. Pracovníci oddělení provedli kontrolu
dodržování právních předpisů v agendě civilní služba a agendě nakládání s tiskopisy receptů
a žádanek s modrým pruhem u 16 obecních úřadů s rozšířenou působností a kontroly dodržování
zákona o léčivech ve čtyřech lékárnách. Zabezpečilo také celkem 93 výběrových řízení před
uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. V průběhu roku bylo také vyřízeno
61 stížností na záležitosti spojené s činností zdravotnických zařízení, 10 z nich prostřednictvím
znaleckých komisí. V oblasti zdravotnických služeb bylo dále uzavřeno 378 smluvních vztahů
k zabezpečení činností spojených s odvodním řízení a 30 k zajištění činnosti v oblasti zabránění
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.
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■ Odbor zdravotnictví
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■ Odbor kontroly
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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. 2004:
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Činnost v roce 2004
Odbor kontroly vykonával v samostatné působnosti kraje zejména veřejnosprávní kontrolu
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a byl tak kontrolním orgánem nejen vůči
všem příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje, ale i příjemcům finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu kraje. Do samostatné působnosti spadala i rozsáhlá agenda stížností
a vnitřní kontrolní činnost. V přenesené působnosti na základě ustanovení § 42 a 53, zákona
o obcích, přezkoumával hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Ústeckého kraje. Vedle
těchto hlavních činností poskytoval ostatním odborům krajského úřadu, příspěvkovým organizacím i obcím metodickou pomoc v oblasti kontroly.
Oddělení všeobecné kontroly a stížností zaevidovalo a administrativně zpracovalo celkem
441 stížností a podání, z toho 38 anonymních. Ze všech zaevidovaných stížností 44 odložilo
pro nezpůsobilost k šetření, 17 předalo jako opravný prostředek v působnosti krajského úřadu, 2
jako opravný prostředek mimo působnost krajského úřadu, 1 jako podnět zastupitelům,
7 využilo jako podnět pro plánovanou kontrolní činnost, 1 jako podnět k výkonu dozoru,
54 postoupilo k vyřízení jiným orgánům a organizacím. Krajský úřad Ústeckého kraje tak vyřídil
294 stížností, z toho 60 odbor kontroly.
Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly zkontrolovalo celkem 39 příspěvkových organizací
kraje, v případě 17 z nich se jednalo o komplexní kontroly hospodaření v roce 2003, u 22
organizací kontrolu zaměřil na nastavení pravidel autoprovozu, a tím na efektivní využívání
majetku kraje, který je těmto organizacím svěřený do užívání. Prověřilo veřejné prostředky
v objemu 546 642 000 korun. V 17 obcí provedlo kontroly oprávněnosti čerpání finančních
prostředků ze státního rozpočtu v objemu 897 584 000 korun poskytnutých prostřednictvím
kraje v rámci „Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování“.
Oddělení přezkumu hospodaření obcí přezkoumalo hospodaření za rok 2003 v 284 obcích, což
je 80,23 % všech obcí Ústeckého kraje s méně než 5000 obyvateli. V souvislosti s novou právní
úpravou této oblasti, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je povinností kraje přezkoumat hospodaření
za rok 2004 v 279 z 354 obcí a v 21 z 38 dobrovolných svazků obcí v Ústeckém kraji. Do konce
roku 2004 oddělení provedlo 195 dílčích přezkumů hospodaření za rok 2004.

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. 2004:
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Činnost v roce 2004
Na všech 16 pověřených úřadech Ústeckého kraje, tj. na obecních živnostenských úřadech,
proběhla kontrola přenesené působnosti, která byla 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 související předpisy.
Činnost obecních živnostenských úřadů byla na dobré úrovni, pouze ve vedení správních řízení se
občas vyskytly nedostatky. Uskutečnilo se 7 porad podle aktuální situace v legislativě, potřeb
obecních živnostenských úřadů s důrazem na informace o postupech správních orgánů při
vedení správních řízení.
Správní oddělení řešilo celkem 56 odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů
a 3 odvolání přešly k vyřízení z roku 2003. Pravomocně rozhodlo v 59 případech, z toho ve 49
případech o odvolání podnikatelských subjektů a v 9 případech rozhodoval krajský živnostenský
úřad v I. stupni (6 přezkumů, 1 povolení obnovy, 2 přerušení řízení). Proti rozhodnutí krajského
živnostenského úřadu byly podány 2 odvolání a 1 žádost o přezkum (odvolání byla zamítnuta
a pro přezkum nebyly shledány důvody). Oddělení zajišťovalo ústní i písemné konzultace ve věci
vedení správních řízení.
Oddělení metodiky a registru poskytovalo metodickou pomoc ve 202 případech, konkrétně
to znamenalo odpovědi na dotazy jednotlivých úřadů a občanů, zpracování postupů činnosti
obecních živnostenských úřadů v rámci novel živnostenského zákona a k zákonům souvisejícím
s podnikáním. Vypracovalo přehledy nových právních předpisů souvisejících se živnostenským
podnikáním včetně komentářů.
Oddělení živnostenské kontroly provedlo 308 kontrol na území Ústeckého kraje zaměřených
na reklamu a přitom zjistilo 27 porušení platných právních předpisů. Ve 2 případech své
kontrolní zjištění postoupilo příslušnému živnostenskému úřadu a ve 24 případech zahájilo
správní řízení ve věci uložení pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy a 1 správní řízení
zahájí v lednu 2005. Celkově pravomocně rozhodlo ve 23 případech.
Oddělení prošetřilo celkem 12 stížností, z toho 1 anonymní, kterou pouze postoupilo příslušným
úřadům k případnému využití. V 10 případech po prošetření odpovědělo stěžovateli a šetření
1 stížnosti přešlo do roku 2005. V případě 3 podnětů po přešetření shledalo, že jsou neopodstatněné.
V rámci dozorové činnosti bylo na krajský živnostenský úřad doručeno 5 nařízení obcí – Tržní
řády. Prováděla se šetření ve věci zákonnosti těchto nařízení a 2 případy dosud nejsou uzavřené.
Ve 3 případech bylo šetření ukončeno s tím, že se pochybení neprokázala.
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■ Krajský živnostenský úřad
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Nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka (837 m. n. m.)

Příspěvkové organizace
Ústeckého kraje

■ OBLAST DOPRAVY

ředitel Ing. Milan Vacek
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, tel. 417 532 235
IDS Ústeckého kraje, a.s.
ředitel Ing. Petr Maxa
Gogolova 13, 400 04 Trmice, tel. 475 240 100

■ OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

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. Maleček Pavel
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 Dagmar Hluchá

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

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
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Ústav sociální péče Tuchořice
ředitel Pavol Dvorský
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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
ředitelka Zdena Straussová
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

■ OBLAST KULTURY

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
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Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
ředitel PhDr. Jan Štíbr
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
ředitelka PhDr. Alice 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

■ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice Děčín
ředitel Ing. Miloslav Řehák
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, tel. 412 705 111, www.nemdc.cz
Nemocnice Chomutov
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Michalská 7, 412 01 Litoměřice, tel. 416 732 382, www.galerie-ltm.cz

ředitel Ing. Milan Burša
Kochova 1185, 430 12 Chomutov, tel. 474 447 111, www.nspcv.cz
Nemocnice Most
ředitel Ing. Vladimír Vopelka
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. Petr Pollak
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
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Nemocnice následné péče Ryjice
ředitel MUDr. Jaroslav Müllner

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

Ryjice 6, 403 31 Ryjice, tel. 472 734 050
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
Dětský domov Rumburk
ředitel Bc. Petr Anděl
U stadionu 3, 405 99 Rumburk, tel. 412 332 505, www.detskydomovrumburk.cz
Dětská ozdravovna Jetřichovice
ředitel Ing. Petr Brabec
Jetřichovice 124, 407 16 Jetřichovice, tel. 412 555 036, www.volny.cz/ozdravovna.jet
Psychiatrická léčebna Petrohrad
ředitelka MUDr. Zdeňka Sosnová
Petrohrad č.d. 1, 439 85 Petrohrad, tel. 415 236 111, www.plpetrohrad.cz
Kojenecký ústav Most
ředitelka PhDr. Milada Šilhová
Husitská 1683, 434 01 Most-Zahražany, tel. 476 446 311, www.kumost.cz,
www.sweb.cz/tewe
Lékárenská služba Teplice
ředitel Ing. Petr Severa
Duchcovská 53, 415 01 Teplice, tel. 475 657 435
Nemocnice Louny
ředitel Ing. Petr Severa
Rybalkova 1400, 440 37 Louny, tel. 475 657 435
(k 1. 7. 2004 činnost převedena na Nemocnici sv. Alžběty, s.r.o.)

■ OBLAST ŠKOLSTVÍ

Gymnázium
ředitel Ing. Alfréd Dytrt
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 240 151, www.gymjat.cz
Gymnázium
ředitel PaedDr. Jan Havel
Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 772 022, www.gym-ul.cz
Gymnázium Václava Hlavatého
ředitel Jiří Chrostek
Poděbradova 661, 440 62 Louny, tel. 415 653 565, www.glouny.cz
Gymnázium
ředitel RNDr. Václav Špilar
Komenského 843, 441 14 Podbořany, tel. 415 214 541, www.gymnazium.podborany.cz
Gymnázium
ředitel Jaroslav Hašek
Studentská 1075, 438 01 Žatec, tel. 415 742 099, www.gymnazium.zatec.cz
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Gymnázium
ředitel RNDr. Zdeněk Bergman
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. 417 831 133, 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
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

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice, tel. 417 813 010, www.gymtce.cz

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
ředitel Ing. Roman Jireš
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 316 812, www.oaulpar.cz
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Obchodní akademie a Obchodní škola
ředitelka Ing. Zdeňka Králová

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

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
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
Obchodní akademie
ředitel Ing. Václav Kohout, CSc.
Černovická 2901, 430 03 Chomutov, tel. 474 628 466, 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
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Střední průmyslová škola strojní a dopravní
ředitel Ing. Josef Šlapák
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. Jiří Lorenc
Školní 50, 430 11 Chomutov, tel. 474 627 497, www.spscv.cz
Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
ředitel Mgr. Petr Holvek
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, tel. 416 532 883, www.souz.lovosice.indos.cz/
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
ředitel Mgr. Milan Riedl
Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem,tel. 475 209 160, www.szsvzs.cz
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
ředitelka Mgr. Dana Šlechtová
Kapelní 2, 415 01 Teplice, tel. 417 530 830, www.volny.cz/sxos.teplice
Střední zdravotnická škola J. E. Purkyně a Vyšší zdravotnická škola
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/
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

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI, tel. 412 535 003, www.prumka.cz

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, tel. 472 773 399, www.ulsos.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 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
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Integrovaná střední škola stavební, Odborné učiliště a Učiliště
ředitel Ing. Miroslav Moucha

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

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. 412 386 337, www.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 odborné učiliště technické, Odborné učiliště a Učiliště
ředitel Mgr. Luboš Tureček
U Panského dvora 1006, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 214 880, www.soutech.cz
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
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 odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
ředitel Mgr. Viktor Kolovratník
Postoloprtská 2636, 440 01 Louny, tel. 415 671 590
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště
ředitelka Ing. Eva Klímová
Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec, tel. 415 740 569
Střední odborné učiliště zemědělské a 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, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
ředitelka Mgr. Helena Všetečková
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, tel. 416 831 554, www.sweb.cz/sos.roudnice
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Střední odborné učiliště
ředitel Ing. Jiří Fišera
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, Odborné učiliště a Učiliště
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 odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
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 odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola
ředitel Ing. Petr Jakubec
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 456, www.sosvdf.cz
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště dopravní a strojírenské
zástupce ředitele František Rokůsek

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

Pivovarská 594, 411 08 Štětí, tel. 416 813 687, www.sousteti.cz

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 odborná škola, Střední odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola
ředitel Ing. Václav Víšek
Karlova 564, 407 77 Šluknov, tel. 412 386 263, www.sos-sluknov.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
ředitel Mgr. Milan Soukup
Ruská 147, 405 02 Děčín IV, tel. 412 532 185, www.sosasou.zde.cz
Střední odborné učiliště technické a Učiliště
ředitel Ing. František Hricz
Karolíny Světlé 2703, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 632, www.soutechvdf.cz
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Střední odborné učiliště polygrafické
ředitel PaedDr. Bc. Svatopluk Kubeš

P ří spěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é ho k r a je

Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 320, www.soup.cz
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická 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
Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště
ředitel Mgr. František Bašta
nám. Budovatelů 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 odborné učiliště a Odborné učiliště
ředitelka PaedDr. Hana Praženicová
Jana Palacha 711, 434 01 Most, tel. 476 702 735, www.schoolnet.cz/soupalach
Střední odborné učiliště lesnické
ředitel František Koldus
Fláje 179, 436 01 Fláje, tel. 476 117 018, www.volny.cz@soul.flaje
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, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a 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 odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
ředitel Ing. Ota Samsony
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice, tel. 417 575 343, www.soustavebni.tce.cz
Střední odborné učiliště textilní, Odborné učiliště a Učiliště
ředitelka Ing. Jaroslava Klimtová
E. Dvořákové 14, 415 02 Teplice, tel. 417 532 565, www.volny.cz/sou_textilni/
Domov mládeže
ředitelka PaedDr. Eliška Müllerová
Kpt. Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 472 744 313
Zvláštní škola a Praktická škola
ředitelka Mgr. Eva Bendelová
Fügnerova 22, 400 04 Trmice, tel. 475 620 301
Zvláštní škola
ředitelka Mgr. Olga Turečková
Studentská 297, 403 31 Ústí nad Labem, tel. 472 733 881, www.volny.cz/zvs.studentska
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Zvláštní škola
ředitelka Mgr. Anna Bartůňková
Zvláštní škola
ředitelka Mgr. Marcela Prokůpková
Zahradní 182, 403 23 Velké Březno, tel. 475 228 259
Zvláštní škola
ředitel Mgr. Miroslav Pém
Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 416 837 458
Zvláštní škola
ředitel Mgr. Vladimír Slavík
1. máje 59, 411 45 Úštěk, tel. 416 795 540
Zvláštní škola
ředitelka Mgr. Věra Bezstarosti
Mírová 225, 410 02 Lovosice, tel. 416 532 119
Zvláštní škola
ředitelka PaedDr. Jitka Krausová
Komenského 299, 411 17 Libochovice, tel. 416 591 085
Zvláštní škola
ředitel Mgr. Karel Barbora
Opletalova 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, tel. 412 586 576
Zvláštní škola
ředitelka Mgr. Dagmar Jechová
Kmochova 205/10, 418 01 Bílina, tel. 417 823 290
Pomocná škola
ředitelka Mgr. Bc. Vanda Korandová
Trnovanská 1331, 415 02 Teplice, tel. 417 539 367
Speciální škola
ředitelka Mgr. Alena Heneberková
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 775 371
Speciální základní škola při Masarykově nemocnici
ředitelka Mgr. Magda Jelínková

P ř íspěvkov é o rg an iz a c e Ús t e c k é h o k r a je

Karla IV. 34, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 475 530 571

Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem, tel. 475 684 884
Speciální škola
ředitel Mgr. Jan Preis
Šaldova 6, 412 01 Litoměřice, tel. 416 735 073
Speciální škola
ředitel Mgr.Vladimír Šamša
Dobrovského nám. 378/12, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 110
Speciální škola
ředitel Mgr. Jaroslav Vyskočil
17. listopadu 673/8, 405 02 Děčín I, tel. 412 516 278
Speciální škola
ředitelka Mgr.Eva Franzová
Jakubské nám. 113, 407 21 Česká Kamenice, tel. 412 582 672, www.specskoly.hyperlink.cz
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Speciální škola
ředitel Mgr. Jaroslav Červinka

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

T. G. Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 372 207
Speciální škola
ředitelka Mgr. Růžena Fesslová
Jana Palacha 1534, 434 01 Most, tel. 476 700 000
Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování a specifickými
poruchami učení
ředitelka PhDr. Hana Ajmová
Zdeňka Štěpánka 340, 434 01 Most, tel. 476 706 164, www.volny.cz/zsdysmost
Speciální základní škola při nemocnici
ředitelka Mgr. Miloslava Severýnová
J. E. Purkyně 270, 434 05 Most, tel. 476 172 214
Speciální školy při Dětské psychiatrické léčebně
ředitel Václav Drexler
Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny, tel. 415 655 638
Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči a Zvláštní škola pro žáky s vadami řeči
ředitel Mgr. Alexandr Bednář
Měcholupy 1, 439 31 Měcholupy 1, tel. 415 722 508
Speciální škola
ředitel Mgr. Miroslav Šaloun
Poděbradova 640, 440 01 Louny, tel. 415 654 372
Speciální škola
ředitelka Mgr. Dagmar Kellnerová
U Červeného kostela 110, 415 02 Teplice, tel. 417 539 268
Speciální základní škola při nemocnici
zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Nosková
Duchcovská 53, 415 01 Teplice, tel. 417 519 256
Speciální základní škola a Zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně
ředitelka Mgr. Dagmar Hanyková
U Nových lázní 2, 415 01 Teplice, tel. 417 569 350
Speciální škola
ředitel Mgr. Roman Stružinský
Teplická 65, 405 05 Děčín IX-Bynov, tel. 412 544 321
Speciální škola
ředitelka Anna Vránová
Tyršova 710, 407 77 Šluknov, tel. 412 386 261
Dětský domov a Speciální škola
ředitel Jan Srp
Školní 1, 419 01 Duchcov, tel. 417 834 002
Speciální mateřská škola
ředitelka Bc. Jana Skalová
Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 723 694 634
Speciální mateřská škola pro děti s více vadami
ředitelka Hana Zumrová
Štefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 472 772 308
78

Základní umělecká škola Evy Randové
ředitelka Karla Herajnová
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
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
ředitelka Mgr. Alena Novotná
Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 736 612 958
Dětský domov
ředitelka Věra Kristlová
Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 475 531 771

Př ís pěvkov é o rg an i z a c e Ús t e c k é h o k r a je

W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 917, www.zuserandove.cz

Dětský domov
ředitel PaedDr. Milan Vostrý
Tisá 280, 403 36 Tisá, tel. 475 222 405
Dětský domov
ředitelka PaedDr. Hana Ševčíková
Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, tel. 416 741 226, www.c-mail.cz/domov.ltm
Dětský domov se speciálními školami
ředitel Luděk Šantora
Dlažkovice 1, 411 15 Dlažkovice, tel. 416 594 219
Dětský domov
ředitel Bc. Jan Neumann
Čelakovského 822, 430 01 Chomutov, tel. 474 626 903, www.ddmcv.cz
Dětský domov
ředitelka Marie Kafková
Zámecká 1, 431 56 Mašťov, tel. 474 397 234
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Dětský domov
ředitelka Libuše Houdová
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Vysoká Pec 145, 431 59 Vysoká Pec, tel. 474 687 282
Dětský domov
ředitelka Jana Dykastová
Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa, tel. 412 383 701
Dětský domov
ředitel Mgr. Josef Kodydek
Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, tel. 412 391 322
Dětský domov Země dětí
ředitelka Mgr. Alena Kuchařová
Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice, tel. 412 582 629
Dětský domov
ředitelka Bc. Marcela Stützová
K. H. Borovského 1146, 434 01 Most, tel. 476 703 647
Dětský domov
ředitelka Hana Řebíková
Dolní 310, 435 46 Hora Sv. Kateřiny, tel. 476 113 161
Dětský domov
ředitel Mgr. Radovan Konečný
Libušín 151, 417 41 Krupka, tel. 417 851 684
Dětský domov
ředitelka Mgr. Eva Valentová
Tuchlov 47, 417 65 Tuchlov, tel. 417 825 666, www.ddtuchlov.cz
Dětský domov a Speciální školy
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
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Dům dětí a mládeže
ředitel Aleš Perch
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Masarykova 70, 415 01 Teplice, tel. 417 537 185, www.ddmteplice.cz
Dům dětí a mládeže
ředitelka Mgr. Eva Hrbáčková
Družby 1006, 419 01 Duchcov, tel. 417 836 626, www.ddmduchcov.com
Dům dětí a mládeže
ředitelka Miloslava Kellerová
Žižkova 712, 434 01 Most, tel. 476 707 154

Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje
ředitelka Mgr. Marie Šťastná
Lípová 651/9, 415 01 Teplice, tel. 417 535 218
Stanice mladých přírodovědců
ředitel Ing. Stanislav Vít
Benešovská 1371, 405 02 Děčín XXVII-Březiny, tel. 412 524 519

Nádraží Zubrnice
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■ Resumé

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 822 133 obyvatel (5. místo v ČR). V roce 2004 se v něm narodilo 8601 dětí,
v počtu narozených na 1000 obyvatel se Ústecký kraj řadí na první místo mezi 14 kraji v ČR.
Průměrný věk obyvatel Ústeckého kraje je 38,5 let. Hustota obyvatel 154 obyvatel/km 2
(4. nejlidnatější oblast v ČR). Rozloha kraje je 5335 km2, což je 6,8 % rozlohy ČR.
Ústecký kraj je zřizovatelem 208 příspěvkových organizací, nejvíce (celkem 161) v oblasti školství.
V sociální oblasti kraj zřizuje 19 organizací, v oblasti zdravotnictví 14. Celkem
13 příspěvkových organizací zřizuje kraj v oblasti kultury a jednu příspěvkovou organizaci
v oblasti dopravy. Účetní hodnota nemovitého majetku Ústeckého kraje je přibližně 19 miliard
korun.
Nejvýznamnější událostí roku 2004 z pohledu kraje byly krajské volby, které završily historicky
první volební období krajské samosprávy. V těchto volbách zvítězila v Ústeckém kraji Občanská
demokratická strana, pro kterou hlasovalo 39,62 % oprávněných voličů, druhé místo patří
Komunistické straně Čech a Moravy (25,26 %) a na třetím místě je Česká strana sociálně
demokratická s 15,29 % hlasů. Hejtmanem byl zvolen Ing. Jiří Šulc, který tuto funkci zastával
i v prvním volebním období. Mezi další významné události roku 2004 patřil například prodej
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Ústecký kraj vznikl na základě reformy státní správy a samosprávy 1. ledna 2001. Nejvyšším

Nemocnice Louny, vyhlášení Stipendijního programu Ústeckého kraje, vznik Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje. V roce 2004 byla také dokončena nejdůležitější a největší
stavba, kterou Ústecký kraj dosud financoval – rekonstrukce Žižkovy ulice v Ústí nad Labem.
Ústecký kraj se v roce 2004 také úspěšně představil v Bruselu v rámci projektu Open Days
a hejtman Ústeckého kraje při této příležitosti poděkoval Evropské unii za velmi potřebnou pomoc
při odstraňování následků ničivých záplav.
Také v roce 2004 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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■ Zusammenfassung
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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 letzten 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, 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 822 133 Einwohner (5. Stelle in der Tschechischen Republik). Im Jahre 2004
sind in der Region 8 601 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 208 Beitragsorganisationen, meistens (insgesamt 161)
im Bereich des Schulwesens. Die Region errichtete 19 Organisationen im Bereich des
Sozialwesens, 14 Organisationen im Gesundheitsbereich, 13 Beitragsorganisationen im Bereich
der Kultur und 1 Beitragsorganisation im Bereich der Straßenverwaltung. Der Buchwert des
Immobilienvermögens der Region Ústí ist etwa 19 Mrd. Kronen.
Das wichtigste Ergebnis für die Region im Jahre 2004 war die Regionalwahl, die erste historische
Wahlperiode der Regionalselbstverwaltung beschloss. Der Gewinner dieser Wahl in der Region
Ústí war die Bürgerdemokratischpartei (ODS), mit 39,62 % von stimmberechtigten Wählern, die
zweite Stelle gehört der Kommunistischen Partei Böhmen und Mähren (25,26 %) und die dritte
Stelle der Tschechischen Sozialdemokratischen Partei (15,29 %). Herr Jiri Sulc wurde zum
Regionspräsidenten gewählt, der diese Funktion auch in der ersten Wahlperiode ausübte. Zu
anderen wichtigen Ergebnissen im Jahre 2004 gehören z.B. Verkauf des Krankenhauses in der
Stadt Louny, die Bekanntmachung des Stipendiumsprogramms der Region Ústí, die Herausbildung
des Sanitätsrettungsdiensts der Region Ústí. Im Jahre 2004 wurde auch der wichtigste und
größte Bau beendet, den die Region Ústí bisher finanzierte – Sanierung der Žižkovastraße in der
Stadt Ústí nad Labem. Die Region Ústí repräsentierte sich auch erfolgreich in Brüssel im Rahmen
des Projektes Open Days. Der Regionspräsident bedankte sich bei der Europäischen Union für
die notwendige Hilfe im Rahmen der Beseitigung der Folgen des zerstörenden Hochwassers.
Die Region Ústí behielt auch im Jahre 2004 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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■ Summary

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 822 133 inhabitants (5th place in the Czech Republic). In 2004 it
was born 8 601 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 208 contributory organizations; most of them (161 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 14 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 19 billion CZK.
The most important event of the year 2004 was the regional election which finished historically
the first election period of the regional authority. The winner of this election was ODS (civil
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The Ústí Region was established by virtue of the public administration reform on 1st January 2001.

democratic party), it was voted by 39,62 % of registered voters, the communist party KSČM was
on the second place (25,26 %) and the social democrats ČSSD were on the third place with 15,29
% votes. Jiří Šulc became the regional president. He had already been at this function during the
first election period. Another important event of the year 2004 was sale of the Hospital in Louny,
announcement of Scholarship Program of the Ústí Region, establishment of Rescue Service of
the Ústí Region. In the year 2004 it was finished one of the biggest and important construction
financed by the Ústí Region – reconstruction of the Žižkova Street in Ústí nad Labem. The Ústí
Region presented itself during the project Open Days in Brussels in 2004. The Regional President
took the opportunity of this event to thank to the European Union for its help during and after
terrible floods in Czech Republic.
Also in year 2004 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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