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Úvodní slovo Jany Vaňhové,
hejtmanky Ústeckého kraje

Vážení a milí obyvatelé Ústeckého kraje,
právě se vám dostala do rukou další výroční zpráva, tentokrát za rok 2010, která mapuje vše
důležité, co se během loňského roku odehrálo v našem regionu. A nebylo toho málo. Nečekané
události opět prověřily naši připravenost a schopnost rychlé pomoci v případech, kdy je to
skutečně potřeba, seznámili jsme se s novými představiteli obcí a měst v Ústeckém kraji po
podzimních volbách, pokračovali v navazování mezinárodní spolupráce s významnými partnery,
zabývali se rozvojem a podporou průmyslové zóny Triangle na Žatecku, rozjeli nový projekt
na podporu turismu a cestovního ruchu v našem unikátním kraji Brána do Čech, prosazovali
své zájmy na půdě Evropské unie v Bruselu, kde máme stálé zastoupení, a také jsme oslavili
10 let výročí vzniku krajů. I nadále zůstává naší hlavní prioritou rozvoj Ústeckého kraje, protože
chceme, aby se tu našim obyvatelům příjemně a klidně žilo a turisté aby se k nám rádi vraceli.
Rok 2010 se pro mě nesl především v duchu vzájemné pomoci, protože náš kraj hned dvakrát
postihly bleskové povodně. Protože s velkou vodou máme zkušenosti z minulých let i z roku
2009, který nás dostatečně vycvičil, o dvanáct měsíců později jsme využili předchozí zkušenosti
při řešení mimořádných událostí. Naše postupy při zvládání následků povodní ocenila řada obcí
a občanů, svoje uznání kraji a složkám IZS vyslovil i ministr vnitra Radek John. Ten osobně přijel
do Hřenska, aby viděl, co dokáží povodně během několika hodin napáchat. V tomto směru
oceňuji a velice si vážím práce a pomoci všech složek Integrovaného záchranného systému ÚK,
do kterého jsou zapojení hasiči, policisté, záchranáři, vojáci a další pracovníci a dobrovolníci. Dík
za jejich obětavost jsme jim vyjádřili oceněním v říjnu 2010, opět za přítomnosti ministra Johna.
Významnou prioritou pro náš kraj zůstává boj za urychlené dostavění dálnice D8, jejíž chybějící
16kilometrový úsek negativně ovlivňuje zdraví obyvatel žijících na objízdných trasách. Naší
intenzivní komunikací a vytvářeným tlakem k Ministerstvu dopravy jsme dosáhli zařazení dálnice
do seznamu prioritních staveb České republiky. Navíc nám byly přislíbeny finanční prostředky
na dokončení této důležité spojnice Prahy s Německem. V současnosti to vypadá, že dálnice by
mohla být dokončena v roce 2013.
Jsem také ráda, že je mezi investory zájem o průmyslovou zónu Triangle, kam přišel další
významný partner, a to společnost Solar Turbines, která nabídne pracovní místa stovkám lidí.
S nezaměstnaností stále bojujeme, a proto je pro nás vidina vytváření nových pracovních
příležitostí důležitá.
Pokračujeme v optimalizaci středního vzdělávání v Ústeckém kraji, která má naše školy připravit
na úbytek žáků. Nový systém zachovává rozmanitost maturitních a učebních oborů, ale zároveň
pomáhá efektivněji využívat prostory, vybavení a pedagogy příslušných škol a učilišť. I nadále
jsme pokračovali v podpoře vybraných oborů, jejichž absolventů je v regionu nedostatek,
poskytovali jsme příspěvek na dojíždění a vypláceli stipendia vysokoškolským studentům
s nadprůměrným prospěchem.
Když se takto ohlížím, co všechno nám rok 2010 přinesl, mohla bych s klidem popsat dalších
deset stránek. Ovšem základ zůstává vždycky stejný – díky naší vzájemné spolupráci můžeme
dokázat v Ústeckém kraji mnoho přínosného pro naše občany. Chci, aby zde měli vše, co
potřebují ke spokojenému životu, a na tom budu i nadále s vámi intenzivně pracovat.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ
OBECNĚ

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O ÚSTECKÉM KRAJI

01.01

Sídlem kraje a zároveň největší obcí v území je Ústí nad Labem s 97 164 obyvateli. Podle počtu obyvatel se kraj řadí na páté
místo v České republice. Hustota obyvatel je vyšší, než vykazuje celostátní průměr, a liší se podle okresů. Nejhustěji je osídlena
oblast podkrušnohorské hnědouhelné pánve, nižší zalidnění lze zaznamenat ve vyšší oblasti Krušných hor a v okresech Louny
a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla.
Obce reprezentují život v Ústeckém kraji z pohledu několika staletí. V mnoha z nich najdeme zejména sakrální stavby pamatující
vládu prvních Habsburků, například Rudolfa II., který měl úzké vztahy k městu Most. Zejména ve šluknovské oblasti se nachází
řada obcí, ve kterých se dochovala architektura takzvaných podstávkových domů, staveb typických pro česko-sasko-polské
trojzemí, například v obcích Dolní Chřibská, Vysoká Lípa, Jetřichovice nebo Všemily. Zcela jiný ráz mají zemědělské obce ležící
v Polabské nížině. Unikátem mezi nimi je Straškov-Vodochody, nejmenší obec kraje. Jinou raritou je pověstmi o zázračném
uzdravování opředený třetí nejstarší český klášter řádu klarisek v Panenském Týnci na Lounsku.

D ĚČ Í N S KO

Ú S T E C KO
T E P L I C KO

M O S T E C KO
L I T O M Ě Ř I C KO
C H O M U T OV S KO

L O U N S KO

2

• Rozloha kraje: 5 335 km (6,8 % rozlohy ČR)
• Počet obyvatel: 823 173 (k 31. 12. 2005)
• Průměrná hustota osídlení: 154 obyvatel na km

2

• Počet sídel v Ústeckém kraji: 354 obcí, z toho je 46 měst
• Nejvyšší místo: na úbočí hory Klínovec
• Nejnižší místo: výtok řeky Labe u Hřenska
(115 m n. m.) – nejníže položené místo v ČR
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Ústecko
Ústecko je regionem plným protikladů – na jedné straně
krásná příroda, na druhé straně rozvinutý průmysl. Ústí nad
Labem je známé především chemickým a potravinářským,
ale nabízí i řadu různorodých historických památek – zámky
Trmice, Velké Březno a hrad Střekov, který se tyčí nad
labským údolím. V Ústí nad Labem přitahuje pozornost kostel
Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží. Město nabízí nejen
historické, ale i moderní stavby, například Mariánský most
přes Labe, který Mezinárodní asociace pro mosty a stavební
inženýrství zařadila v roce 1999, krátce po jeho dokončení,
mezi 10 nejlepších staveb posledního desetiletí. Velmi
oblíbený je také soubor lidové architektury v Zubrnicích.

Ú S T E C KO

Děčínsko
Děčínsko nabízí turistům doslova ráj. Nacházejí se zde
úchvatné Labské pískovce, překrásný národní park České
Švýcarsko a malebné Lužické hory. Oblast je plná obnovených
vyhlídek a rozhleden: Sněžník, Tanečnice, Vlčí hora,
Ploučnická vyhlídka, Belveder či Kohout. Častým cílem turistů
jsou i zámky – v Děčíně, Benešově nad Ploučnicí a v Jílovém.
Za návštěvu stojí zříceniny hradů Tolštejn a Vrabinec. Barokní
kostel sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu byl v roce 1830 prvním,
který proslul úplným provedením Beethovenovy liturgické
skladby Missa solemnis. Nesmíme zapomenout na Hřensko,
které nabízí jízdu v lodičkách unikátními soutěskami na říčce
Kamenici.

D ĚČ Í N S KO

Litoměřicko
Litoměřicko je známé jako Zahrada Čech, díky své úrodné
půdě. Daří se tu ovoci i zelenině, ale hlavně vinné révě.
Oblíbená jsou především vína z Velkých Žernosek a Roudnice
nad Labem. Nachází se zde památná hora Říp, České
středohoří s Milešovkou, najdeme tu zámky Ploskovice
a Libochovice, vodní hrad Budyně nad Ohří či hrad Hazmburk.
Královské město Litoměřice se chlubí historickým náměstím,
které skrývá řadu sklepení. Opodál je Terezín, unikát
pevnostního stavitelství z 18. století. Muzeum ghetta,
Židovský a Národní hřbitov a Malá pevnost jsou smutnou
připomínkou novodobé historie města. Malebné město Úštěk
vyniká svými sklepeními tesanými do pískovce.

L I T O M Ě Ř I C KO

Lounsko
Lounsko se do povědomí mnoha lidí zapsalo jako nejúrodnější
chmelařská oblast. Pěstování chmele tu má tradici už více
než 700 let. K vidění tu jsou nejen chmelnice, ale také odkaz
řemeslného mistrovství našich předků v podobě chrámu
Nanebevzetí Panny Marie a kapucínského kláštera v Žatci,
zbytků jednoho z nejstarších klášterů v Čechách v Panenském
Týnci nebo třeba kostelíčku v Cítolibech s mimořádnou
akustikou. Přímo v centru Žatce je již částečně zpřístupněn
Chrám chmele a piva. V Peruci najdeme mnohasetletý dub,
který je dle Jiráskových Starých pověstí českých spjat s českou
státností.
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L O U N S KO
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Teplicko
Teplicko je slavné především díky svému lázeňství. Setkáme se
s ním nejen v Teplicích, ale také v Bílině a Dubí. Přilákalo sem
řadu známých osobností – J. W. Goetha, L. van Beethovena,
F. Chopina, F. Liszta. Mezi poklady české architektury se řadí
zámky v Teplicích a Duchcově, kde ke konci svého života
pobýval známý milovník žen Casanova. Za zmínku stojí také
cisterciácký klášter v Oseku. Oblíbená je Komáří vížka, která
se tyčí v nadmořské výšce 809 metrů a vede k ní sedačková
lanovka – nejdelší bez mezistanice ve východní Evropě.
Mezi další rarity této oblasti patří výroba světoznámého
cibulákového porcelánu v Dubí.

TEPLICKO

Mostecko
Mostecko se mění k nepoznání. Dříve krajina postižená
dlouhodobou těžbou uhlí nám dnes dokazuje, že její
revitalizace má smysl a je nutné v ní pokračovat. Nejenže
se zlepšuje životní prostředí, ale více si všímáme také krás,
které tato oblast nabízí. V minulosti zde došlo k unikátnímu
přesunu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který
byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku, už
14. v Ústeckém kraji. Dominantou města Mostu je opravený
hrádek Hněvín, ze kterého je jedinečný výhled na celé okolí.
Vodní nádrž Benedikt, hipodrom či vinice v Chrámcích byly

MOSTECKO

vybudovány na rekultivovaných plochách.

Chomutovsko
Na Chomutovsku je vyhledávaným cílem Kamencové jezero,
které představuje unikátní vodní plochu, stejně jako vodní
nádrž Nechranice. Mezi místní architektonické klenoty patří
kostel sv. Kateřiny z roku 1252 a také františkánský klášter
s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani. V Kadani
je možné zkusit projít nejužší uličkou v ČR. Barokní morový
sloup a lví fontánu ze 17. století obdivují turisté v Klášterci
nad Ohří, který je nově lázeňským městem Ústeckého kraje.
K návštěvě vybízí také zámek Červený hrádek u Jirkova, který
patří mezi dominanty Podkrušnohoří.
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Jana Vaňhová, hejtmanka

PhDr. Václav Hofmann

Mgr. Karel Novotný

Ing. Pavel Kouda,

Ing. Olga Hrebičková

Ing. Ivo Perna

náměstek a zástupce hejtmanky

Petr Husák

Ing. Petr Pípal

Mgr. Arno Fišera,

Ing. Petr Jakubec

RSDr. Stanislav Rybák

náměstek hejtmanky

JUDr. Hana Jeníčková

Bc. Jana Ryšánková

Radek Belej

Lenka Jeníčková

Petr Ryšavý

Ing. Petr Benda

Aleš Kassal

Mgr. Josef Seifert

Mirko Bernas

Martin Klika

Ing. Bronislav Schwarz

PaedDr. Petr Brázda

Jaroslav Komínek

Jindřich Stádník

Oldřich Bubeníček

Ing. Rudolf Kozák

Ing. Stanislav Stehlík

Ing. René Budjač

JUDr. Karel Krčmárik

Ing. Martin Strakoš

Mgr. Jan Čermák

Mgr. Tomáš Kříž

Bronislav Špičák

PhDr. Vlastimil Doležal

Josef Kubal

Ing. Jiří Šulc

Jaroslav Doubrava

JUDr. Zděnek Lavička

Ing. Josef Tachecí

Ing. Ladislav Drlý

Bc. Lenka Lízlová

Antonín Terber

Ing. Petr Fiala

Josef Macík

Ing. Zdeněk Vokatý

Jaroslav Foldyna

MUDr. Hassan Mezian

Bc. Radek Vonka

Ing. Olga Haškovcová

Petr Mojžíš

Ing. Dagmar Waicová

Ing. Jiří Hlinka

Ing. Josef Nétek

Tomáš Zíka

Zastoupení stran v krajském zastupitelstvu

ČSSD 22
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ODS 13

KSČM 12

Severočeši.cz 6

Nezařazení 2
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Rada Ústeckého kraje
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Jana Vaňhová
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda
náměstek a zástupce hejtmanky

Mgr. Arno Fišera
náměstek hejtmanky

Ing. Petr Benda

Mirko Bernas

Ing. René Budjač

Mgr. Jan Čermák

Ing. Petr Jakubec

Bc. Jana Ryšánková

Ing. Jiří Šulc

Bc. Radek Vonka
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje je volena z řad členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné
působnosti a při výkonu své působnosti odpovídá zastupitelstvu. Počet členů rady stanovuje zákon o krajích a je odvozen od
počtu obyvatel – v Ústeckém kraji je členů rady jedenáct.
Jana Vaňhová (ČSSD), hejtmanka Ústeckého kraje
kompetence pro oblast legislativy, vnějších vztahů a krizového managementu
Ing. Pavel Kouda (ČSSD), zástupce a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
kompetence pro oblast ekonomiky, zdravotnictví, strategie přípravy a realizace projektů
Mgr. Arno Fišera (ČSSD), náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
kompetence pro oblast životního prostředí, zemědělství, územního plánování a hospodářství
Ing. Petr Benda (ČSSD)
neuvolněný člen rady
Mirko Bernas (NEZAŘAZENÍ)
neuvolněný člen rady
Ing. René Budjač (ODS)
kompetence pro oblast investic a majetku
Mgr. Jan Čermák (ČSSD)
neuvolněný člen rady
Ing. Petr Jakubec (ČSSD)
kompetence pro oblast školství, mládeže a sportu
Bc. Jana Ryšánková (ČSSD)
kompetence pro oblast kultury a památkové péče, sociálních věcí
Ing. Jiří Šulc (ODS)
kompetence pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Bc. Radek Vonka (ODS)
kompetence pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu
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Seznam členů výborů zastupitelstva

16

Výbor finanční
Ing. Petr Fiala
Mgr. Karel Novotný
Bc. Martin Mydlář
Bc. Radek Scherfer
Bc. Michal Kasal
Jindřich Stádník
Ing. Vít Klein, Ph.D.
Ing. Ladislav Drlý
Pavla Čapková
Mirko Bernas
Jiří Cingr

Výbor pro zahraniční vztahy
Jaroslav Foldyna
Bc. Kateřina Bartošová
David Emmer
Zdeněk Brabec
Mgr. Jan Čermák
Petr Ryšavý
Jiří Smetana
PaedDr. Petr Brázda
RSDr. Jaroslav Horák
Pavel Hošek
Ladislav Holub

Výbor legislativně-právní
JUDr. Zděnek Lavička
JUDr. Daniel Volák
Ing. Jaromír Adamčík
Mgr. Štěpán Knézel
Mgr. Ladislav Mandík
Mgr. Milan Zuna
Mgr. Tomáš Kohoutek
JUDr. Karel Krčmárik
JUDr. Jan Michalec
JUDr. Vilém Peřina
Miroslav Tlapák

Výbor pro zemědělství, životní prostředí a venkov
Antonín Terber
MVDr. Svatopluk Homola
Blanka Vrbová
Lubomír Holý
Petr Krásný
Ing. Tomáš Fröhlich
Jitka Gavdunová
Bronislav Špičák
Lenka Jeníčková
Ing. Luděk Forman
Petr Kadavý

Výbor sociální
Petr Husák
RNDr. Věra Mirvaldová
Martin Klika
Pavel Jarosil, DiS.
Mgr. Tomáš Kříž
PhDr. Vlastimil Doležal
Josef Kubal
Radek Belej
Ing. Olga Hrebičková
PaedDr. Zdeněk Dušek
Petr Mojžíš

Výbor kontrolní
RSDr. Stanislav Rybák
Martin Klouda
JUDr. Jan Růžek
JUDr. Karel Souček
Jana Drexlerová
Stanislav Pecka
Mgr. Jiří Nekuda
Jindřich Stádník
Josef Kubal
Zbyněk Svoboda
Tomáš Zíka

Výbor pro národnostní menšiny
PhDr. Václav Hofmann
Ing. Rudolf Kozák
Aleš Kassal
Bc. Lenka Lízlová
Mgr. Ivana Hampejsová
Martin Klika
Mgr. Zbyněk Pěnka
Ing. Petr Pípal
Radek Belej
Edita Havlasová
Milan Ištok
Dr. Ferenc Kulina
Oldřich Látal
Ing. Nguyen Si The
Ing. Valerij Kulacký
Jan Šipoš
Hanuš Adamec
Radek Grundza
Jančo Zg. Janev-Levterof

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Oldřich Bubeníček
Mgr. Jan Čermák
Ing. Dagmar Waicová
Mgr. Jan Mareš
Ing. František Hricz
Mgr. Jiří Škrábal
Ing. Olga Haškovcová
Mgr. Pavel Karel Markvart
Mgr. Pavlína Kalitová
Jan Křemen
Ing. Josef Nétek
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Seznam členů komisí RÚK k 1. 12. 2010
Komise finanční

Komise zdravotní

Mgr. Karel Novotný

Josef Kubal

Ing. Jan Řehák

MUDr. Hassan Mezian

Bc. Michal Kasal

MUDr. Vladimír Eminger

Ing. Václav Křeček

MUDr. Svatopluk Černý

Ing. Miroslav Andrt

Iveta Černohorská

Bc. Radek Scherfer

Irena Hudáková

Jaroslav Komínek

PaedDr. Petr Brázda

Milena Matuškovičová

Blanka Cicková

Ing. Vladislav Raška

MUDr. Irena Jílková

Zdeněk Kutner

MUDr. Vladimír Záhorský

Nikol Schlehöferová

Lenka Štěpánková

Komise investiční

Komise sociální

Ing. Rudolf Kozák

Mgr. Tomáš Kříž

Ing. Josef Poláček

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Mgr. Karel Novotný

MUDr. Hassan Mezian

Ing. Ladislav Novák

Jana Blažková

Ing. Jaroslav Táborský

Bc. Zuzana Kailová

Ing. Martin Benda

Michal Polesný

Ing. Ladislav Drlý

Lenka Jeníčková

Radek Belej

Jitka Hanousková

Jindřich Stádník

Mgr. Lenka Raadová

Zdeněk Hába

Ing. Marie Vyhlasová

Ing. Olga Hrebičková

Dušan Podzemský

Komise majetková

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Josef Macík

Ing. Martin Strakoš

Ing. Monika Zeman

Mgr. Jiří Nekuda

Mgr. Petr Šmíd

Václav Prokeš

Ing. Zdeněk Mach

Radek Štejnar

Jiří Bečvář

Bc. Lenka Lízlová

Bohumír Daněk

Ing. Jiří Malý

JUDr. Karel Krčmárik

Romana Baštová

Ludvík Nesnídal

Ing. Josef Tachecí

Miroslav Závada

Ing. Josef Nétek

Jaromír Pospíšil

Roman Exner

Ing. arch. Miriam Skoumalová

Mgr. Miroslav Samler
Ing. Rudolf Jung

Komise pro dopravu
Bronislav Špičák

Komise životního prostředí

Petr Mojžíš

Lenka Jeníčková

Jiří Motyčka

Ing. Rudolf Kozák

Ing. Karel Strakoš

Mgr. Luboš Motl

Stanislav Pechouš

Ladislav Čurda

Michal Maják

Josef Friedrich

Bc. Petr Hajdina

Michal Rožec

Jaroslav Komínek

Petr Barcal

Ing. Ivo Perna

Miloš Černohorský

Ivan Vepřek

Ing. Josef Nétek

Jan Kulhánek

Ing. David Vepřek
Mgr. Tomáš Kraus
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Komise zemědělství

Komise Fondu obnovy Ústeckého kraje

Aleš Kassal

Ing. Josef Tachecí

Ing. Olga Haškovcová

Petr Mojžíš

Ing. Pavel Hons

Tomáš Ekrt

Ing. Otto Šašek

Josef Garabáš

Ing. Dagmar Waicová

Ing. Jan Hájek

Ing. Ivo Perna

Roman Kotlan

Jitka Sachetová

Ing. Ladislav Drlý

Ing. Karel Schäfer

Jiří Drbal

PhDr. Vlastimil Doležal

Ing. Luděk Forman

Kamil Ferenc

Josef Kubal
Zdeněk Kuba

Rada pro rozvoj lidských zdrojů
Bc. Lenka Lízlová

Komise pro kulturu a památkovou péči

Ing. Libor Turek, Ph.D.

Ing. Petr Pípal

Ing. Oldřich Malý

Aleš Kassal

Ing. Bc. Alena Křtěnová

Mgr. Petr Hrubý

Mgr. Leoš Moravec

Roman Sigmund

PaedDr. Eva Bulasová

Josef Macík

PaedDr. Gustav Krov

Lenka Říhová

Bronislava Nedvědová

Jaroslav Komínek

Ing. Josef Tachecí

PaedDr. Václav Homolka

Vlastimil Waic

Ivan Dostál

Mgr. Milan Šťovíček

Jindřich Stádník

Mgr. Martina Černá

PhDr. Zdeněk Henig

Mgr. Jan Mareš
PaedDr. Václav Netolický

Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace

Ing. Dagmar Prošková

Ing. Ivo Perna

Ing. Jan Böhm

Bc. Michael Paraska

PaedDr. Jan Eichler

Eva Vovesová

Ing. Štěpán Harašta

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Stanislav Horák

Ing. František Jochman

PaedDr. Petr Brázda

PhDr. Jiří Král

PaedDr. Zdeněk Hrdina

Mgr. František Petermann
Mgr. Jiří Škrábal
Komise pro sport a tělovýchovu
Jindřich Stádník
Jiří Šlégr
Martin Šlambor
Svatopluk Habanec
Martin Prokeš
Mgr. Karel Novotný
Tomáš Zíka
Václav Beneš
Petr Ryšavý
Josef Kubal
Josef Tancoš
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02

ÚSTECKÝ KRAJ
V ROCE 2010

02.01

KALENDÁRIUM

Leden

Únor

„V expozici Království železnice
v Praze-Smíchově byl za účasti
hejtmanky Jany Vaňhové zpřístupněn
veřejnosti železniční model Ústeckého
kraje, prvního ze všech regionů ČR.”

„Ve Štětí byl otevřen nový Domov
mládeže pro více než stovku
žáků Vyšší odborné školy obalové
techniky.”
Ve Štětí byl otevřen nový Domov mládeže pro více než stovku

V expozici Království železnice v Praze-Smíchově byl za

žáků Vyšší odborné školy obalové techniky. Radní Jana

účasti hejtmanky Jany Vaňhové zpřístupněn veřejnosti

Ryšánková a Petr Jakubec tu zdůraznili, že na rekonstrukci

železniční model Ústeckého kraje, prvního ze všech

věnoval kraj 90 milionů korun, přes 32 mil. Kč přidal ČEZ, a. s.

regionů ČR. Na 54 m² má 121 metrů kolejí a stovky staveb

V této páteřní škole ÚK je více než 600 žáků z celé ČR.

a pamětihodností kraje v měřítku 1:220.
Rekonstrukce Dětského domova ve Vysoké Peci na

Kraj představil svoji Strategii rozvoje cestovního ruchu.
Tato marketingová koncepce pro celý rok i další léta si klade

Chomutovsku byla dokončena. Z peněz Evropské unie

za cíl přilákat do našeho regionu více návštěvníků od nás i ze

(ROP Severozápad), státu i kraje si vyžádala náklady

zahraničí. Symbolem jednotné komunikace se stala kreslená

35 milionů korun. Přibyly moderní ložnice i sociální zařízení

postavička praotce Čecha.

pro 32 malých a mladých klientů domova.
Na hejtmanství dostala symbolický šek na 20 tisíc korun

Vedení Ústeckého kraje se setkalo s představiteli Správy
železniční dopravní cesty. Projednány byly požadavky kraje

paní Denisa Morová, maminka prvního občánka Ústeckého

na zvyšování komfortu cestování po železnici, zlepšení

kraje v roce 2010. Malá Stefanie se narodila 1. ledna deset

technického stavu tratí nebo elektrifikaci dalších úseků.

minut po půlnoci v Nemocnici Děčín, měla 48 cm a 2,8 kg.
Od hejtmanky maminka dostala také pěknou kytici.
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Březen

Duben

„V chomutovském divadle se
uskutečnil již 7. reprezentační ples
Ústeckého kraje s bohatým kulturním
programem, přičemž největší hvězdou
byl Karel Gott.”

„Další stavba budované rychlostní
komunikace R7 byla zahájena na
Chomutovsku v úseku Vysočany –
Droužkovice – Nové Spořice.”
Pod záštitou radní Jany Ryšánkové se na krajském úřadě sešli

Představitelé kraje Jana Vaňhová a Arno Fišera se setkali

účastníci konference na téma Podpora integrace romské

na hejtmanství se spolkovým poslancem Heinz-Peterem

komunity v Ústeckém kraji. Problém sociálního vyloučení

Haunsteinem a zabývali se problematikou větrných elektráren

těchto občanů je nejkritičtější v 63 lokalitách po celém

v Krušných horách. Rovněž jednali o dobudování silnice mezi

regionu.

Lobendavou a Langburkersdorfem.
V chomutovském divadle se uskutečnil již 7. reprezentační

Další stavba budované rychlostní komunikace R7 byla
zahájena na Chomutovsku v úseku Vysočany – Droužkovice –

ples Ústeckého kraje s bohatým kulturním programem,

Nové Spořice. Tato komunikace umožní po dokončení rychlé

přičemž největší hvězdou byl Karel Gott. Výtěžek ze

spojení Prahy, Ústeckého kraje a hranic s Německem. Staví tu

vstupného ve výši 178 tis. Kč byl věnován na rozvoj Nemocnice

sdružení Skanska, Geosan a EDS.

Chomutov, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a. s.
Čtrnáct pedagogů z celého kraje převzalo na krajském

Už 104 let existuje v Rumburku gymnázium. Nyní
se dočkalo mimořádně náročné rekonstrukce za téměř

úřadu diplomy hejtmanky kraje za mimořádný přínos k rozvoji

58 milionů Kč, z toho podstatnou část tvořily dotace

výchovy a vzdělávání v organizacích zřízovaných krajem.

z EU prostřednictvím ROP Severozápad. Gymnázium je

U příležitosti Dne učitelů jim je předal radní Petr Jakubec, jenž

příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.

má v gesci právě oblast školství.
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Květen

Červen

„Náměstek hejtmanky Pavel Kouda
slavnostně uvedl do provozu budovu
odloučeného pracoviště roudnické
Vyšší odborné školy ve Vědomicích.”

„Tři stovky demonstrantů zablokovaly
na půl hodiny silnici v obci Velemín
u Lovosic.”
Tři stovky demonstrantů zablokovaly na půl hodiny silnici

Náměstek hejtmanky Pavel Kouda slavnostně uvedl do

v obci Velemín u Lovosic. Protestovali tak proti tomu, že

provozu budovu odloučeného pracoviště roudnické Vyšší

kvůli nedokončené D8 jezdí přes jejich obec i další sídla tisíce

odborné školy ve Vědomicích. Působí tu také tzv. fotbalová

kamionů ničících životní prostředí a zdraví občanů. Na silnici

farma, i proto je v novém objektu např. hřiště s umělým

I/8 (E55) s nimi byla i Jana Vaňhová a její náměstek Arno

trávníkem, ale rovněž jídelna, učebny či kabinety pedagogů.

Fišera.

Tradiční Den otevřených dveří byl v budově krajského

V Nučničkách, součásti obce Travčice, byly za deset

úřadu určen především žákům a studentům. Ti si hejtmanství

milionů korun propojeny přívozem páteřní cyklostezky

se zájmem prohlédli, ale především se zapojili do kvízové hry

Ústeckého kraje – Labská a Ohře. Byli u toho turisté, cyklisté

k poznávání kulturních památek našeho kraje. Průvodci všem

a také radní Ústeckého kraje – zástupce hejtmanky Pavel

byli radní Arno Fišera, Jana Ryšánková a Radek Vonka.

Kouda a poslanec PČR Jiří Šulc.

Peter Taylor, viceprezident společnosti Solar Turbines,

Finanční pomoc pro obce a města postižené červnovými

navštívil s týmem vedení kraje. Společně projednali další

přívalovými srážkami v celkové hodnotě 545 tis. Kč předal

přípravy vstupu společnosti do průmyslové zóny Triangle.

náměstek hejtmanky A. Fišera zástupcům šesti obcí a také

Záměr vybudovat tam zcela nový závod byl zakotven ve

desítkám občanů, kteří utrpěli největší škody. Kraj jim vyplatil

smlouvě, kterou firma a ÚK uzavřely již počátkem května.

od 10 do 15 tis. Kč, celkově pak 455 tisíc korun.
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Červenec

Srpen

„V krajské metropoli se odehrál za
podpory Ústeckého kraje 6. ročník
třetích největších atletických závodů
v České republice – Grand Prix města
Ústí nad Labem.”

„S účinností od 20. hodiny 7. 8. až
do půlnoci 21. 8. vyhlásila hejtmanka
stav nebezpečí na území bývalého
okresu Děčín, a to na doporučení
Bezpečnostní rady ÚK.”

Od 1. července přestal rozhodnutím Zastupitelstva ÚK ze

S účinností od 20. hodiny 7. 8. až do půlnoci 21. 8. vyhlásila

dne 23. 6. proplácet kraj regulační poplatky v krajských

hejtmanka stav nebezpečí na území bývalého okresu Děčín,

zdravotnických zařízeních. Byl tak odvolán tzv. veřejný příslib,

a to na doporučení Bezpečnostní rady ÚK. Enormní srážky

na jehož základě kraj poplatky za pacienty hradil. Stejná

z počátku srpna způsobily škody, které byly nakonec vyčísleny

opatření byla přijata i ve všech dalších krajích ČR.

na téměř dvě miliardy korun a postihly na 60 obcí severní

V krajské metropoli se odehrál za podpory Ústeckého
kraje 6. ročník třetích největších atletických závodů v České

části kraje, ale částečně též Litoměřicko a Ústecko.
Celospolečenskou ztrátu za nedokončený 16kilometrový

republice – Grand Prix města Ústí nad Labem. Diváci na

úsek D8 vyčíslili odborníci Stavební fakulty ČVUT v odborném

Městském stadionu se dočkali i překonání rekordu mítinku.

znaleckém posudku na zhruba 677 milionů Kč. Jsou v ní

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová pak předávala ceny

zahrnuty časové ztráty uživatelů dálnice, ztráty na provozních

vítězům jednotlivých disciplín.

nákladech a i ze zvýšené nehodovosti na objízdných trasách.

V Ústavu sociální péče v Tuchořicích na Lounsku se utkali

V tomto měsíci také rozhodlo Ministerstvo dopravy ČR,

klienti ústavů na mezinárodních hrách zdravotně postižených

že budování dálnice D8 bude pokračovat, a stavba se tak

sportovců. Bylo jich dvě stě ze sedmi zemí Evropy. Tuchořický

naštěstí nedostala na seznam rozestavěných děl s červeným

ÚSP je příspěvkovou organizací kraje a letos slaví 40 let od

Stop!

svého vzniku.

V Březně na Chomutovsku – Vesnici roku 2010 v Ústeckém
kraji – byl uzavřen letošní 16. ročník soutěže, z níž si kromě
Zlaté stuhy vítěze pro Březno odnesly další barevné stuhy
i obce Koštice, Malé Žernoseky, Růžová a Vrbice. Uděleny byly
i diplomy a čestná uznání.
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Září

Říjen

„Městys Peruc byl již potřetí v tradiční
době končícího léta dějištěm
dožínkových slavností Ústeckého
kraje.”

„Oceněni byli hrdinové srpnových
povodní – hasiči, zdravotní záchranáři,
policisté a další členové složek IZS
a humanitárních organizací.”

Na Městském stadionu v krajském městě byl pod patronací

Oceněni byli hrdinové srpnových povodní – hasiči,

hejtmanky Vaňhové odstartován projekt Atletika pro děti,

zdravotní záchranáři, policisté a další členové složek IZS

společné dílo Ústeckého kraje a Českého atletického svazu.

a humanitárních organizací. Vedení kraje jim poděkovalo za

Potenciální investoři v průmyslové zóně Triangle

záchrany životů a majetku občanů z obcí postižených velkou

z čínského města Hangzhou navštívili náš kraj a prohlédli si

vodou. Vyznamenání tu předal i ministr vnitra ČR Radek John.

i zónu nedaleko Žatce. Čínské investory láká dobrá poloha

V Národním muzeu v Praze byla zahájena výstava Staré

i vybavenost zóny a strategická poloha zóny de facto

pověsti české. Partnerem NM je také Ústecký kraj; nabízí tu

uprostřed Evropy.

projekt Vydejte se po stopách praotce Čecha. Krajský radní

Městys Peruc byl již potřetí v tradiční době končícího
léta dějištěm dožínkových slavností Ústeckého kraje. Zahájil
je náměstek hejtmanky Arno Fišera, který tu též podepsal
smlouvu o spolupráci ÚK s Krajskou agrární komorou.

Radek Vonka podepsal při zahájení s generálním ředitelem
NM Michalem Lukešem smlouvu o participaci ÚK a NM.
Komponovaný benefiční večer k 10. výročí vzniku
Ústeckého kraje hostilo chomutovské divadlo. Nechybělo
předtančení, módní přehlídka, vystoupení populárních
zpěváků a představeny byly projekty Atletika pro děti
a Ústecký kraj – Brána do Čech. Výtěžek ze vstupného
68 tis. Kč byl předán obcím Děčínska na obnovu území po
povodních.

Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

25

Listopad

Prosinec

„Veřejná anketa o nejzajímavější
stavbu či projekt v Ústeckém
kraji v posledním desetiletí byla
vyhodnocena.”

„Ústecký kraj připravil další kulturní
a zábavnou akci na zámku Nový hrad
u Jimlína, která zpříjemnila všem
návštěvníkům čas adventu, tedy čas
předvánoční.”

Veřejná anketa o nejzajímavější stavbu či projekt v Ústeckém
kraji v posledním desetiletí byla vyhodnocena. V „Akci

Na hejtmanství byli oceněni studenti a žáci, kteří v roce

desetiletí“ zvítězila jedna ze čtyř páteřních cyklostezek

2010 uspěli v nejrůznějších celostátních soutěžích a dobře

kraje – Labská, 2. Revitalizace zámku Nový hrad, 3. projekt

tak reprezentovali nejen školy, ale vlastně celý kraj. Výborná

Po stopách praotce Čecha.

umístění získali např. v soutěžích latiny, programování,

Nákladem 22 mil. Kč z krajského rozpočtu bylo postaveno
nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby

středoškolské odborné činnosti nebo v soutěži Eurorebus.
Ve Šluknovském výběžku začalo fungovat autobusové

ÚK v Rumburku. Záchranáři tak mají v celém kraji již

spojení mezi severní částí kraje a Německem. Nové spoje jezdí

19 výjezdových stanovišť rychlé lékařské nebo rychlé

např. mezi Jiříkovem a Ebersbachem nebo mezi Varnsdorfem

zdravotnické pomoci. V Rumburku má ZZS tři sanitní vozy.

a Seifhennersdorfem. Autobusy zajíždějí také z Petrovic na

Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení finančních darů, které
od srpna přicházely na veřejnou sbírku Konto Povodně DC.

Ústecku do saského Bahratalu.
Ústecký kraj připravil další kulturní a zábavnou akci

Vybraly se v ní téměř tři miliony korun, dalších 3,6 mil. Kč

na zámku Nový hrad u Jimlína, která zpříjemnila všem

poskytli nejrůznější dárci přímo na účet ÚK. Dary byly

návštěvníkům čas adventu, tedy čas předvánoční. Prostory

rozděleny jednotlivým obcím postiženým povodněmi nebo

zámku, který je v majetku kraje, nabídly nejen atraktivní

také Správě a údržbě silnic ÚK.

program, ale také rozsvícení vánočního stromu, ohňovou
show a ohňostroj. Akce se zúčastnila hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová.
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02.02

HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
ZA ROK 2010

Bilance příjmů a výdajů za rok 2010
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se
saldem ve výši 1 031 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečné zapojení prostředků minulých let; viz
tabulku č. 1.
Tabulka č. 1

druhové třídění

příjmy celkem, z toho:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy

schválený
rozpočet
2010

upravený
rozpočet
k 31. 12.
2010

skutečnost
k 31. 12.
2010

rozdíl
skutečnost
– UR

% plnění

12 441

14 142

14 170

28

100,20

3 496

3 814

3 828

14

100,37

280

763

769

6

100,79

331

311

276

–35

88,75

8 334

9 254

9 297

43

100,46

výdaje celkem, z toho:

12 686

14 758

13 139

–1 619

89,03

běžné výdaje

10 035

11 179

10 676

–503

95,5

kapitálové výdaje

2 651

3 579

2 463

–1 116

68,82

saldo: příjmy – výdaje

–245

–616

1 031

1 647

přijaté transfery

financování celkem, z toho:

245

616

–1 031

–1 647

prostředky minulých let

0

912

308

–604

33,77

úvěrová linka pro oblast školství

0

14

10

–4

71,43

investiční úvěr
klubový úvěr (úvěrový rámec)
splátka jistiny klubového úvěru
splátka jistiny úvěrové linky pro školství
splátka jistiny úvěru
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v mil. Kč

543

398

106

–292

26,63

1 234

1 234

445

–789

36,06

–1 392

–1 798

–1 756

42

97,66

0

–4

–4

0

100

–140

–140

–140

0

100
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Bilance příjmů za rok 2010
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Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 14 170 mil. Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu
9 297 mil. Kč, tj. 65,61 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v celkové výši 6 753 mil. Kč. Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu
3 828 mil. Kč, tj. 27,01 % z celkového objemu skutečných příjmů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy
nepatrně přeplněny o 28 mil. Kč, tj. o 0,20 %. Důvodem bylo přeplnění zejména přijatých transferů při současném nenaplnění
kapitálových příjmů (příjmů z prodeje nemovitostí).

Struktura skutečných příjmů

(v mil. Kč)
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Bilance výdajů za rok 2010

Běž
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81,26 %
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18,74 %

Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2010 činily 13 139 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 10 676 mil. Kč, tj. 81,26 %
z celkového objemu výdajů, a kapitálové výdaje ve výši 2 463 mil. Kč činily 18,74 % celkových výdajů.
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 619 mil. Kč, tj. o 10,97 %. Z toho
u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 503 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 95,50 %. Rozpočet kapitálových výdajů
nebyl dočerpán o 1 116 mil. Kč, tj. čerpání na 68,82 %.
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Výdaje za rok 2010 dle jednotlivých oblastí
Tabulka č. 2

v mil. Kč

oblast

skutečnost
k 31. 12. 2010

podíl v %

vzdělávání a školské služby

7 638

58,13

doprava

2 930

22,3

sociální věci

804

6,12

zdravotnictví

620

4,72

činnost krajského úřadu

392

2,99

kultura a ochrana památek

241

1,83

územní rozvoj a cestovní ruch

170

1,29

tělovýchova a zájmová činnost

100

0,76

96

0,73

krizové řízení, požární ochrana a IZS
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí

85

0,65

činnost zastupitelstva

63

0,48

13 139

100,00

celkem

58,13 %
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Z tabulky č. 2 vyplývá, že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb. Tato oblast zahrnuje
především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 468 mil. Kč). Oblast dopravy obsahuje
financování dopravní obslužnosti, správy, údržby a rekonstrukce silnic II. a III. třídy a mostů, spolufinancovaných v rámci
Regionálního operačního programu Severozápad, Státního fondu dopravní infrastruktury a vlastních prostředků.

30

Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

Výdaje za rok 2010 dle věcné struktury
Tabulka č. 3

v mil. Kč

název

skutečnost
k 31. 12. 2010

podíl v %

příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím

4 617

35,14

dotace obcím včetně obecních škol

4 019

30,59

investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy

1 863

14,18

dopravní obslužnost

1 142

8,70

běžné výdaje

675

5,13

dotace podnikatelům

311

2,37

nákup akcií a majetkových podílů

258

1,96

dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím
celkem
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Dle tabulky č. 3 a grafu je zřejmé, že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje
(na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol. Další důležitou oblastí jsou stavební práce a velká údržba
majetku Ústeckého kraje a zajištění drážní a autobusové dopravní obslužnosti.

Rekapitulace zůstatku finančních prostředků na účtech
Ústeckého kraje za rok 2010
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 1 031 mil. Kč.
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Saldo příjmů a výdajů v letech 2002–2010
(v mil. Kč)
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Cash flow roku 2010
Tabulka č. 4

1

finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2010

2

saldo roku 2010

3

cizí zdroje včetně splátek

4

finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2010

Tabulka č. 5

v mil. Kč

912
1 031
–1 339
604
v mil. Kč

1

finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2010

2

povinné odpočty, z toho:

–452

604

3

prostředky převáděné k použití v r. 2011 (účelové, zasmluvněné)

–240

4

finanční prostředky fondů Ústeckého kraje

–211

5

vratky prostředků do státního rozpočtu

6

zůstatek k rozdělení

–1
152

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 152 mil. Kč.
Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor
ekonomický (55 mil. Kč), odbor dopravy a silničního hospodářství (46 mil. Kč), kancelář hejtmana (10 mil. Kč) a kancelář ředitele
(7 mil. Kč). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti informatiky a organizačních věcí
(25 mil. Kč) a oblasti majetkové (9 mil. Kč).
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Peněžní fondy Ústeckého kraje
Tabulka č. 6

v mil. Kč

čerpání v r. 2010

zůstatky na účtech
fondů k 31. 12. 2010

1 096

106

36

35

5

31

Fond hejtmanky Ústeckého kraje

30

25

Fond obnovy Ústeckého kraje

0,1

11

4

3

Fond rozvoje Ústeckého kraje
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

Fond zaměstnavatele

Čerpání finančních prostředků fondů běžného roku k 31. 12.
(v mil. Kč)
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Fond rozvoje

0

14

63

163

234

963

671

1 666

1 096

Fond pro mimořádné události

0

0

0

0

0

0

0

9

5

Fond vodního hospodářství

0

0

10

37

62

55

36

50

36

Fond hejtmanky

0

0

0

0

0

28

143

105

30

Fond obnovy

0

137

42

16

7

9

2

0,1

0,1

Fond zaměstnavatele

1

2

2

2

4

2

4

6

4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2002–2010
Příjmy

(v mil. Kč)

Výdaje
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Struktura skutečných výdajů v letech 2002–2010
Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

(v mil. Kč)
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Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu
kraje v roce 2010
Tabulka č. 7

(v mil. Kč)

příspěvkové organizace

počet PO

příspěvek na provoz

investiční dotace

1

559

0,6

128

511

8,0

7

297

0,0

oblast kultury a památkové péče

12

151

0,0

oblast sociálních věcí

17

117

4,0

1

11

0,0

166

1 646

12,6

oblast dopravy a silničního hospodářství
oblast školství, mládeže a tělovýchovy
oblast zdravotnictví

oblast majetková
celkem

(v mil. Kč)
Příspěvek na provoz

Investiční účelová dotace

600
559 / 0,6
511 / 8
500

400

297

300

200
151
117 / 4
100
11
0
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počet PO 1

počet PO 128

počet PO 7

počet PO 12

počet PO 17

počet PO 1

oblast dopravy
a silničního
hospodářství

oblast školství,
mládeže
a tělovýchovy

oblast
zdravotnictví

oblast kultury
a památkové
péče

oblast sociálních
věcí

oblast majetková

Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí
z rozpočtu Ústeckého kraje v letech 2002–2010
Tabulka č. 8

(v mil. Kč)

název

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

dotace obcím

3

125

122

172

105

121

269

142

107

dotace DSO

0

1

1

10

6

4

2

3

1

celkem

3

126

123

182

111

125

271

145

108
(v mil. Kč)

300
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111
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Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v roce
2010 (v mil. Kč)
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Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za
období 2002–2010
Tabulka č. 9

(v mil. Kč)

okres

(v Kč)

dotace obcím

dotace DSO

celkem
2002–2010

počet obyvatel
ke III. Q/2010

dotace na 1
obyvatele za
roky 2002–2010

269

4

273

118 176

2 310

Chomutov

211

4

215

126 976

1 693

Ústí nad Labem

209

5

214

121 643

1 759

Děčín

156

6

162

135 288

1 197

Louny

129

5

134

87 262

1 536

Teplice

97

3

100

129 924

770

Most

95

1

96

116 865

821

1 166

28

1 194

836 134

1 428

Litoměřice

celkem/průměr

(v Kč, okresy)
2 500
2 310

2 000
1 759

1 693
1 536

1 500

1 428
1 197

1 000
821

770

500

0
Litoměřice

Ústí nad Labem

Chomutov

Louny

průměr

Děčín

Most

Teplice

Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje
Tabulka č. 10

majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:

15 047

stálá aktiva, z toho:

12 848

dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek, z toho:

307
5 525

stavby

2 682

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 390

pozemky
dlouhodobý finanční majetek, z toho:
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
dlouhodobé pohledávky
oběžná aktiva

36

(v mil. Kč)

237
7 015
7 014
1
2 199
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Rating Ústeckého kraje
Dne 26. 4. 2011 bylo Ústeckému kraji potvrzeno udělení národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem společností
Moody's Investors Service.
Správa i řízení aktivit Ústeckého kraje jsou na dobré úrovni a významně se neliší od metod a postupů užívaných ostatními
českými kraji. Kraj si vybudoval pověst subjektu, který plní, nebo dokonce překonává stanovené rozpočtové cíle. Toho dosahuje
především díky obezřetnému plánování příjmů a solidní kontrole rozpočtových výdajů. Přestože se dá očekávat určité rozvolnění
této politiky a přechod k agresivnějšímu financování kapitálových výdajů, Moody's věří, že vedení kraje bude i nadále přistupovat
k hospodaření s dostatečnou opatrností a zabrání tak nadměrnému růstu zadlužení. Očekává se, že méně příznivé fiskální
podmínky a vyšší úroveň zadlužení přispějí k dalšímu zkvalitnění řízení dluhu a likvidity kraje. Celkově dobré řízení rozpočtu
Ústeckého kraje je ještě podpořeno komplexním a transparentním finančním výkaznictvím včetně tvorby víceletých rozpočtových
výhledů.
Rating Ústeckého kraje zároveň odráží aplikaci Metodiky společné platební neschopnosti pro hodnocení místních a krajských
samospráv společnosti Moody's. V souladu s touto metodikou bylo kraji stanoveno základní úvěrové hodnocení na stupni 7
(na stupnici od 1 do 21, kde 1 představuje nejnižší riziko).

Informace o hospodaření právnických osob zřízených
a založených Ústeckým krajem za rok 2010:
– příspěvkové organizace
K 31. 12. 2010 zřizoval Ústecký kraj 166 příspěvkových organizací. Z toho 152 organizací dosáhlo kladného výsledku
hospodaření v celkové výši 20 mil. Kč, 11 organizací vykázalo výsledek nulový a 3 organizace skončily se záporným výsledkem
v celkovém objemu 27 mil. Kč (z toho 26 mil. Kč se týká organizace, která je v konkurzu).
– Krajská zdravotní, a. s.
Hospodaření Krajské zdravotní, a. s., v r. 2010 skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši necelých 62 mil. Kč.
– Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
V roce 2010 hospodařila organizace s mírným ziskem (předběžně 0,8 mil. Kč po zdanění) při zachování zhruba stejného
objemu rozhodujících položek, a to jak na straně nákladů, tak i výnosů. Nižší výsledek oproti předcházejících letům byl
způsoben předčasným ukončením nasmlouvaných záchranných akcí v listopadu a prosinci 2010 z důvodů extrémního počasí.
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
ZA ROK 2010

02.03

Ministerstvo financí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje za rok 2010
Č. j.: 17/73 858/2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 19.7. do 20.8.2011 jako 1. dílčí přezkoumání Ústeckého kraje
od 10.1. do 28.1.2011 a od 21.3. do 1.4.2011 jako 2. dílčí přezkoumání Ústeckého kraje

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem

Přezkoumání vykonali:
Ing. Pavel Květoň, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Kontrolor:

Ing. Vladimír Remeš

Přibrané osoby:

Iva Vondrová,
Romana Neumanová,
Roman Novák.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2010.
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Předmět přezkoumání:
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2010
– nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V souvislosti s druhým dílčím přezkoumáním byla provedena samostatná kontrola hospodaření u příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Kontrola byla zaměřena na nakládání s majetkem a příspěvky, které jí zřizovatel poskytl.

Z kontroly byl pořízen samostatný záznam.

Zjištěné nedostatky uvedené v tomto záznamu byly projednány s vedoucími pracovníky krajského úřadu
a příspěvkové organizace za účelem přijetí opatření k nápravě.

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení
§ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků

		 – přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
		 – přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
		 – přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
		 – přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
		 – přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
		 – přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
		 – přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
		 – přezkoumán: Ano
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9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
		 – přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
		 – přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
		 – přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
		 – přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
		 – přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku
		 – přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
		 – přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny nenapravené chyby
a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2010

D.I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny
chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

5,76 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

6,88 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

V Praze dne: 28. 4. 2011
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

		

Ing. Pavel Květoň

......................................................................................
		 kontrolor pověřený řízením přezkoumání

		

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš

......................................................................................
		

. ....................................................................................

kontrolor

. ....................................................................................
podpis kontrolora

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje o počtu 4 stran byla seznámena a stejnopis převzala:

V Ústí nad Labem dne: 9. 5. 2011

		

Jana Vaňhová

......................................................................................
		

hejtmanka Ústeckého kraje
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. ....................................................................................
podpis hejtmanky Ústeckého kraje
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02.04

KRAJSKÝ ÚŘAD – STRUKTURA

ředitel Krajského úřadu
Ing. Milan Zemaník

Oddělení tiskových informací
RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí oddělení

Oddělení personálních věcí
a vzdělávání

Útvar interního auditu
Ing. Martina Škařupová
vedoucí útvaru

Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení

Oddělení spisové
a archivní služby
Jana Soukupová, vedoucí oddělení

Mgr. Milena Pospíšilová, vedoucí oddělení

Oddělení investic
a údržby majetku kraje
Ing. Zdeněk Teufl, vedoucí oddělení

Oddělení veřejných zakázek

JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru

Bc. Jan Jelínek
vedoucí odboru

Ing. Jiří Smrčka
vedoucí odboru

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí oddělení

Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí odboru

Ing. Lenka Knorrová, pověřena vedením odd.

Odbor regionálního
rozvoje
RNDr. Zuzana Kadlecová
vedoucí odboru

Odbor majetkový
Ing. Jindřich Šimák
vedoucí odboru

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Oddělení stavebního řádu

Ing. Zdenka Švehlová
vedoucí odboru

Oddělení zemědělství
Ing. Daniel Engel, vedoucí oddělení

Oddělení ochrany prostředí
a udržitelného rozvoje

Ing. Jaroslav Švec, vedoucí oddělení

Oddělení krajský
živnostenský úřad

Odbor strategie přípravy
a realizace projektů

Bc. Hana Týlová, vedoucí oddělení

Oddělení humanitních činností

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Odbor správních činností
a krajský živnostenský úřad

Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru

Mgr. Adam Šrejber, vedoucí oddělení

JUDr. Stanislav Körner, vedoucí oddělení

Oddělení pozemních komunikací

Ing. Dana Baťková, vedoucí oddělení

Odbor kontroly
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

Mgr. Iva Johnová
vedoucí odboru

Oddělení přezkumu
hospodaření obcí
Ing. Jiřina Janovská, vedoucí oddělení

Oddělení všeobecné kontroly
a stížností

Ing. Petr Severa
vedoucí odboru

František Ploner, vedoucí oddělení

Oddělení správní
Mgr. Ludislava Poupalová, vedoucí oddělení

Oddělení organizací a koncepcí
PhDr. Hana Poloncarzová, vedoucí oddělení

Oddělení přestupků
a ekonomiky

Oddělení kultury

Oddělení dopravně správních agend

Oddělení veřejnosprávní finanční
kontroly

Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení

Oddělení památkové péče

Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení

Ing. Petr Michálek, vedoucí oddělení

Ing. Květoslava Milerová
vedoucí odboru

Oddělení sociálně-zdravotní péče

Mgr. Radek Spála, vedoucí oddělení

Oddělení strategie
Oddělení dopravní obslužnosti

Mgr. Jiří Mach, vedoucí oddělení

Ing. Ivanka Tulisová, vedoucí oddělení

Oddělení projektů
Ing. Iva Šašková, vedoucí oddělení

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru

Oddělení sociálně-zdravotní
správy
Oddělení služeb a koordinace

Mgr. Martina Černá, vedoucí oddělení

Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení

Ing. Dita Schubertová, vedoucí oddělení

Bc. Jana Lavičková, vedoucí oddělení

Oddělení nakládání
s majetkem kraje

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Ing. Pavel Sedlecký, vedoucí oddělení

Oddělení správních činností

Mgr. Ludmila Vajglová, vedoucí oddělení

Oddělení grantů Evropské unie
pro vzdělávání

Ing. Jaroslava Kuszniruková
vedoucí odboru

Oddělení životního prostředí
RNDr. Tomáš Burian, vedoucí oddělení

Oddělení evidence
a účtování o majetku kraje

Ing. Vladislava Zeilerová, pověřena vedením odd.

Ing. Jolana Novotná, vedoucí oddělení
Ing. Hana Bergmannová, vedoucí oddělení

Oddělení účetnictví
Ing. Pavla Šimáková, vedoucí oddělení

Oddělení rozpočtu a výkaznictví
obcí a správních činností

Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení

Oddělení územního plánování

Oddělení legislativní
Ing. Blanka Andresová, vedoucí oddělení

Ing. František Končel, vedoucí oddělení

Oddělení fondů
a programů Evropské unie

Oddělení právní
JUDr. Magdaléna Tlustá, vedoucí oddělení

Oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický

Odbor investiční

Ing. Luboš Trojna, vedoucí oddělení

Ing. Markéta Pokorná,
zástupce Ústeckého kraje při EU

Odbor legislativně-právní
Odbor informatiky
a organizačních věcí

Oddělení vnějších vztahů
a administrativních činností
Oddělení stálého zastoupení
Ústeckého kraje při EU

Ing. Jaroslav Pikal
zástupce ředitele KÚ
vedoucí odboru

Oddělení hospodářské správy

Oddělení organizační

Ing. Aleš Konopásek
zástupce ředitele KÚ
vedoucí odboru

Odbor kancelář ředitele

Bc. Stanislav Krampera, vedoucí oddělení

Oddělení informatiky

Odbor kancelář hejtmana

Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
Odbor kultury
a památkové péče
Mgr. Radek Spála
pověřen vedením odboru

Ing. Štěpán Harašta
vedoucí odboru

Oddělení ekonomiky
krajských financí
Ing. Miroslav Vacek, vedoucí oddělení

Oddělení ekonomiky
státních financí
Ing. Vlasta Holíková, vedoucí oddělení

Oddělení pro mládež,
tělovýchovu a volný čas
Ing. Klára Laňková, vedoucí oddělení
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Zajišťoval obstarávání věcí v kompetenci odboru KH spojených
s výkonem pravomocí hejtmana Ústeckého kraje a dalších členů
Rady Ústeckého kraje stanovených právními předpisy. Vyřizoval
agendu související s korespondencí, připravoval a zpracovával
materiály na poradu hejtmana, na jednání RÚK a ZÚK.
Průběžně zabezpečoval chod sekretariátů uvolněných členů
zastupitelstva (členů rady, předsedů výborů) a přípravu podkladů
na jednání výborů.
Protokolárně a organizačně zajistil 65 návštěv, a to např.
návštěvu ministra vnitra R. Johna, ministra práce a sociálních věcí
J. Drábka či ministra dopravy V. Bárty, dále setkání hejtmanky ÚK
s nově zvolenými poslanci za ÚK, jednání s ministrem průmyslu
a obchodu M. Kocourkem v Praze a mnoho dalších. Odbor
kancelář hejtmana však neorganizuje pouze setkání na nejvyšší
úrovni, ale sjednává schůzky také např. s úspěšnými sportovci
z ÚK, s významnými osobnostmi nebo jubilanty z Ústeckého
kraje.
Organizačně a technicky zajistil či spoluorganizoval na 117 akcí,
např. Dětský den v Mostě a Chomutově, Hasičské slavnosti
2010, Den záchranářů ÚK 2010, Kulatý stůl k problematice
nedostavěného úseku dálnice D8, akce pro děti s názvem
„Atletika pro děti“ v Ústí nad Labem nebo „Po stopách pověstí
zámku novohradského“ v Jimlíně či slavnostní ocenění jednotek
IZS po povodních.
Podílel se v rámci kompetencí odboru KH na mezinárodních
aktivitách Ústeckého kraje (Anhui – Čínská lidová republika,
Republika srbská – Bosna a Hercegovina, Dolní Slezsko – Polsko,
Sasko-Anhaltsko – SRN, Svobodný stát Sasko – SRN).
Připravil 317 tiskových zpráv včetně zajištění fotodokumentace
z akcí a událostí, zpracoval 95 odpovědí na dotazy novinářů,
vypracoval 40 úvodních proslovů k akcím hejtmanky ÚK a dalších
uvolněných zastupitelů. Zajišťoval medializaci a publicitu
důležitých krajských událostí.
Spolupracoval na přípravě a průběhu hejtmanských dnů
v Teplicích a Mostě.
Zabezpečil měsíční vydávání krajských novin a distribuci
230 000 výtisků do poštovních schránek v Ústeckém kraji,
publikování 15 stran ve čtrnáctideníku Severočeský Metropol
a přílohu drážďanského týdeníku WochenKurier.
Postaral se o vydání speciálního magazínu k 10. výročí vzniku
Ústeckého kraje v nákladu 250 000 kusů s distribucí do schránek
v Ústeckém kraji.
Zajistil organizaci ankety „Akce desetiletí Ústeckého kraje“
a podílel se na přípravě ankety „Dopravce roku 2010“.
Komplexně vyřídil 7 dotazů a žádostí dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 7 odvolání proti
rozhodnutí povinného subjektu.
Zajišťoval naplňování smluv o mediální spolupráci
s regionální televizí R1 LYRA, se sítí regionálních rádií MMS a se
čtrnáctideníkem Severočeský Metropol.
Realizoval 17 rozhovorů hejtmanky ÚK a dalších členů RÚK pro
regionální rádia, Český rozhlas Sever a pro televizi R1 Lyra.
Zajišťoval účast novinářů při klíčových událostech a organizoval
tiskové konference k důležitým událostem a brífinky po zasedání
RÚK.
Podílel se na vypracování a realizaci komunikační strategie
ke klíčovým tématům ÚK (nezaměstnanost, zdravotnictví,
bezpečnost, energetika, doprava a D8).
Zpracovával žádosti o poskytnutí záštity hejtmana Ústeckého
kraje (kladně jich bylo vyřízeno 47).
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Staral se o marketing Ústeckého kraje v Bruselu – kompletní
příprava, organizace či spoluorganizace odborných a kulturních
akcí (Open Days 2010, Výstava Českého Švýcarska v Evropském
parlamentu, Výstava „Neztratit víru v člověka..., Protektorát
očima židovských dětí“ včetně filmového festivalu).
Aktivně vyhledával kontakty pro evropskou územní spolupráci
v rámci komunitárních programů, do kterých se mohou regionální
partneři ÚK zapojit.
Zajišťoval veškerou pracovní agendu související s novým
členstvím hejtmana ÚK ve Výboru regionů, tj. zprostředkování
(vč. překladů) informací k aktuálnímu dění, návrhům, programu
plenárních zasedání a komisí Výboru regionů.
Vytvářel kontakty s regiony Evropské unie a dobré vztahy
s dalšími regionálními kancelářemi a intenzivně s nimi
spolupracoval – nejúžeji se Saskem, Saskem-Anhaltskem (SRN),
Dolním Slezskem (Polsko).
Poskytoval zázemí a logistický servis delegacím Ústeckého kraje
v Bruselu: za období 6–12/2010 zajistil servis celkem 16 delegací.
Realizoval informační a zpravodajský servis k aktivitám ÚK
v Bruselu (poskytování podkladů a fotografií pro tiskové zprávy,
odpovědi na dotazy novinářů i veřejnosti).
Prosazoval zájmy Ústeckého kraje v Evropské unii (tzv. lobbing).
Zpracoval z podkladů KŘ HZS žádosti na II. část čerpání státní
neinvestiční dotace pro rok 2010 na činnost jednotek Sboru
dobrovolných hasičů obcí.
Zajišťoval finanční a materiální výcvik letecké záchranné
skupiny ZZS ÚK na 2. pololetí r. 2010.
Realizoval administrativní a logistické předání darů obcím
a složkám IZS (Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje,
Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, Hasičský
záchranný sbor – jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů –
kraj Ústecký a obce postižené povodní 2010).
Spravoval Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.
Zabezpečoval metodickou pomoc obcím s rozšířenou
působností (dále jen ORP) na území Ústeckého kraje.
Spolupracoval v oblasti krizového řízení na velmi dobré
úrovni s pracovníky krizového řízení na ORP, což se projevilo při
srpnových povodních 2010. (Velká část komunikace s postiženými
obcemi probíhala za pomoci pracovníků krizového řízení na ORP.
Pracovníci ORP poskytovali aktuální informace k povodňové
situaci a nahlašovali požadované potřeby k odstranění následků
povodní.)
V souladu s plánem činnosti se uskutečnilo společné pracovní
jednání se zástupci krizového řízení KŘ Policie ČR Ústeckého kraje
dne 25. 11. 2010 v Ostrově u Tisé a také se zástupci krizového
řízení KŘ HZS Ústeckého kraje dne 30. 11. 2010 v Bratronicích.
Cílem obou jednání byla koordinace a výměna zkušeností.
Zástupci krizového řízení se pravidelně zúčastňovali jednání
komise IZS Rady Asociace krajů ČR a jednání EUROREGIONU
KRUŠNOHOŘÍ A EUROREGIONU LABE.
Zajistil kontrolní činnost v oblasti krizového řízení. Kontroly byly
provedeny dne 22. 9. 2010 (Magistrát města Děčín, Městský úřad
Jílové a Magistrát města Chomutov) a 15. 11. 2010 (Městský úřad
Žatec, Městský úřad Litvínov, Městský úřad Tuchořice).
V rámci kompetencí odboru KH zajišťoval činnosti v době
„bleskových“ povodní ve dnech 7. a 8. srpna 2010.
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02.06

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY

Oddělení správní jako jedno z oddělení odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje provádělo v roce
2010 celé spektrum činností, které plynou z náplně činnosti odboru
a oddělení krajského úřadu. Průběžně bylo řešeno 70 odvolání
proti rozhodnutí ředitelů o nepřijetí na střední školy a vyšší odborné
školy zřizované Ústeckým krajem a obcemi. Oddělení řešilo i další
odvolání proti rozhodnutí ředitelů mateřských škol, středních škol,
vyšších odborných škol, dětských domovů a výchovných ústavů.
Průběžně byla zveřejňována volná místa v 1. ročnících středních
škol všech zřizovatelů v rámci kraje na webových stránkách
Ústeckého kraje. Pro potřeby Učitelských novin byl připraven
seznam středních a vyšších odborných škol v Ústeckém kraji
s nabídkou oborů vzdělání pro školní rok 2010/2011. Jmenováno
bylo celkem 367 předsedů zkušebních komisí k maturitním
zkouškám a 257 předsedů zkušebních komisí k závěrečným
zkouškám. Dále bylo jmenováno 35 předsedů zkušebních komisí
k absolutoriu na vyšších odborných školách (včetně opravných
či náhradních zkoušek). Pozornost byla věnována i problematice
zřizování funkce asistenta pedagoga v mateřských školách a byla
vydávána též stanoviska k žádostem ke třídám s upraveným
vzdělávacím programem v mateřských školách. Pracovnice
oddělení se aktivně účastnila porad ředitelek mateřských škol
organizovaných pověřenými obcemi. Bylo řešeno 43 stížností,
z toho 37 na školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem,
6 podnětů, z nichž jeden byl k řešení postoupen jinému zřizovateli,
a 3 petice. Dále proběhlo 5 přezkumů průběhu a výsledků
maturitních a závěrečných zkoušek, a to mimo režim správního
řízení. Realizovány byly konkurzy v samostatné působnosti, na
jejichž základě bylo v průběhu roku jmenováno celkem 5 nových
ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.
Z důvodu sloučení škol a školských zařízení bylo odvoláno
9 ředitelů z vedoucích pracovních míst. Slučování škol bylo
i důvodem ke zrušení 12 školských rad, zřízení 5 nových školských
rad a vydání jejich zřizovacích listin, odvolání 23 členů školských
rad jmenovaných za zřizovatele a jmenování 17 nových členů
školských rad za zřizovatele. V rámci své kompetence prováděli
pracovníci oddělení metodické dohlídky a návštěvy škol a školských
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Uvedené dohlídky byly
zaměřeny do různých oblastí školské problematiky, především
pak na oblast rozhodování ředitelů škol podle ust. § 165 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, které probíhalo v režimu zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo
uskutečněno 9 těchto dohlídek. V oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci bylo provedeno celkem 25 metodických dohlídek
na školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a byl vydán
dodatek č. 1 k Metodickému pokynu k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem. Radě Ústeckého kraje
byly průběžně předkládány ke schválení dodatky zřizovacích
listin (celkem 155) a bylo vydáno 138 úplných znění zřizovacích
listin. Do Ústředního věstníku bylo zasláno 9 změn týkajících se
příspěvkových organizací v oblasti školství. Průběžně probíhalo
uznávání zahraničních vysvědčení v České republice. V rámci
správního řízení bylo vydáno 22 rozhodnutí o uznání platnosti
zahraničního vysvědčení v České republice včetně nostrifikačních
doložek (v některých případech byly nařizovány nostrifikační
zkoušky) a 23 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního
vysvědčení v České republice. Oddělení správní průběžně řešilo
agendu programu Stipendium Ústeckého kraje, v roce 2010 byl
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zahájen již 7. ročník programu, uzavřeno bylo 88 nových smluv.
Stipendium bylo vyplaceno celkem 190 studentům zařazeným
do programu, jednalo se o 3 800 000 Kč. Byly zpracovávány
a Radě Ústeckého kraje průběžně ke stanovení předkládány
návrhy změn platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem včetně návrhů odměn za splnění
mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu a odměn
k významnému životnímu výročí a prvnímu odchodu do starobního
důchodu. Průběžně probíhalo připomínkové řízení k návrhům
novel zákonů, vyhlášek a nařízení vlády vydávaných především
MŠMT a posuzování dalších dokumentů včetně vnitřních předpisů
KÚ. Organizačně bylo zajištěno 10 jednání Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, z toho
4 byla výjezdní. Byla poskytována rozsáhlá metodická pomoc jak
odborné veřejnosti (ředitelům škol, starostům, zaměstnancům
škol, obecních úřadů apod.), tak i široké laické veřejnosti. Nadále
pokračuje spolupráce s MŠMT v rámci přijímacího řízení pro
Gymnázium F. Schillera v Pirně.
Oddělení organizací a koncepcí ve smyslu metodické činnosti
zorganizovalo 2 porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
krajem s celkem 150 účastníky, z toho jednu výjezdní, dále 7 porad
pro vedoucí školních jídelen v jednotlivých okresech, kterých
se celkem zúčastnilo 440 vedoucích školních jídelen krajských
a obecních škol Ústeckého kraje. V rámci přenesené působnosti
byla zpracována a vydána Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2009/2010.
Oddělení zajišťovalo a metodicky řídilo sběr dat a aktualizační sběr
dat ze statistických výkonových výkazů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem, církví a soukromým subjektem
(23 typů výkazů) a odpovídalo za předání těchto dat do centrální
databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání. Zároveň metodicky
řídilo a zajišťovalo předání individuálních údajů ze školních matrik
(M3, M8, M9 a M10) za krajské, církevní a soukromé školy. Pro
vnitřní potřebu odboru školství, mládeže a tělovýchovy a oddělení
tiskových informací odboru kancelář hejtmana KÚ ÚK byla
vytvořena Statistická ročenka 2010/2011. Tato ročenka mimo jiné
slouží jako základní soubor dat pro realizaci programu Páteřních
škol. Dle ust. § 146 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zpracováno a odesláno
na MŠMT ČR celkem 30 zpracovaných žádostí základních škol
zřizovaných obcí o změnu zápisu v rejstříku škol. Dle ust. § 149
odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
bylo vydáno 100 rozhodnutí o změně zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení zřizovaných obcí. Dle ust. § 149 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno
53 rozhodnutí o změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
Dle ust. § 146 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bylo odesláno na MŠMT ČR 47 žádostí o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení. Pro základní školství byla
zabezpečena účast odborníka v 9 konkurzních komisích pro
výběr ředitele základní školy. Dále bylo vykonáno 16 metodických
návštěv v souvislosti s činností přípravných tříd a zřizovaných míst
asistenta pedagoga v základních školách. Na úseku základního
vzdělávání bylo vydáno 23 rozhodnutí ve správním řízení dle
ustanovení § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a 7 rozhodnutí ve správním řízení dle
ustanovení § 183 uvedeného zákona. V programu Zdravá škola byla
zajištěna organizační podpora při organizaci metodických seminářů
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pro pedagogické pracovníky základních škol a středních škol
v Ústeckém kraji o alergiích a astmatu ve školách. Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci navázané spolupráce zorganizoval
výjezd pedagogů mateřských, základních a středních škol do
Německého muzea hygieny v Drážďanech. V roce 2010 se do
programu aktivního života Pažit zapojilo 41 škol (34 ZŠ zřizovaných
obcemi, 5 škol krajských, 2 školy jiného zřizovatele), vyjelo 1597
žáků a byla proplacena dotace ve výši 798 500 Kč. Oddělení dále
zajišťovalo motivační programy pro žáky středních škol Ústeckého
kraje. Motivační program Stipendium pro žáky středních škol
ve vybraných oborech vzdělání byl poprvé vyhlášen pro školní
rok 2009/2010. V roce 2010 si o stipendium v rámci tohoto
programu zažádalo celkem 21 škol, z toho 20 škol zřizovaných
Ústeckým krajem a 1 škola soukromá. Ústecký kraj poskytl těmto
školám příspěvek na stipendium pro 655 žáků v celkové výši
2 725 100 Kč. V průběhu roku došlo ze strany žáků k nedodržení
podmínek stanovených v programu (např. neomluvená absence,
zhoršená klasifikace z chování, výchovná opatření, podmíněná
vyloučení ze studia atd.), a z tohoto důvodu nebyla všechna
stipendia vyplacena. Ústeckému kraji byly vráceny nevyčerpané
částky dotací z jednotlivých škol v celkové výši 1 325 400 Kč.
Celkem bylo tedy v roce 2010 v rámci motivačního programu
Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělávání čerpáno 1 399 700 Kč. V roce 2010 si o příspěvek na
dojíždění z motivačního programu dojíždění zažádalo celkem
87 škol z Ústeckého kraje, z toho 68 škol zřizovaných Ústeckým
krajem a 19 škol jiného zřizovatele. Na základě žádostí škol byl v
roce 2010 žákům poskytnut příspěvek na dojíždění v celkové výši
23 180 300 Kč. V průběhu roku došlo ze strany žáků k nedodržení
podmínek stanovených v programu (např. neomluvená absence,
zhoršená klasifikace z chování, výchovná opatření, podmíněná
vyloučení ze studia atd.), a z tohoto důvodu nebyla všechna
stipendia vyplacena. Ústeckému kraji byly vráceny nevyčerpané
částky dotací z jednotlivých škol v celkové výši 6 434 769 Kč.
Celkem bylo tedy v roce 2010 v rámci motivačního programu
Příspěvek na dojíždění čerpáno 16 745 531 Kč.
Oddělení ekonomiky státních financí – největší část nákladů
na školství je financována v souladu s ustanoveními § 160–163
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů. Jde o tzv. přímé náklady, které výše uvedené paragrafy
v jednotlivých odstavcích přesně vymezují.
V oblasti financování školství Ústeckého kraje bylo na
přímých nákladech v roce 2010 přiděleno obecním školám
3 801 451 tis. Kč, krajským školám 2 401 343 tis. Kč, soukromým
školám 264 979 tis. Kč. Církevní školy jsou financovány přímo
státem. Oproti roku 2009 bylo na přímé náklady pro krajské
a obecní školy a školská zařízení podle normativu vyčleněno více
finančních prostředků o 185 740 tis. Kč, ale specifické rozvojové
programy, které posilovaly výši vyplacených mezd, byly v roce
2010 zrušeny, a tím se celkový rozpočet ponížil.
Na všechny ostatní dotační tituly (kromě základního UZ 33 353)
činila dotace celkem 355 499 tis. Kč. Celkem obdržel Ústecký kraj
prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy dotace
z MŠMT ČR ve výši 6 558 293 tis. Kč.
V kalendářním roce 2010 bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno
ve školství celkem 12 045 pracovníků pedagogických
a 5 229 pracovníků nepedagogických. Jedná se o přepočtený
počet pracovníků, včetně částečných úvazků, za všechny
zřizovatele v regionu.
Oddělení ekonomiky krajských financí zpracovalo rozbory
finančního hospodaření PO a rozpočet odboru k Závěrečnému
účtu ÚK za rok 2009.
Zkontrolovali jsme skutečné čerpání IF a RF PO k 31. 12. 2009.
Orgánům kraje byl předložen přehled pohledávek po lhůtě
splatnosti PO k 31. 12. 2009 a k 30. 6. 2010. RÚK byly předloženy
přehledy o přijatých darech PO za IV. Q 2009; I., II. a III. Q 2010.
Byl zpracován finanční tok odboru a příspěvku zřizovatele na
provoz PO na rok 2010 a účetní závěrky PO za rok 2009 a dle
nové vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních
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záznamech za I., II. a III. Q 2010. VVVZ ZÚK a RÚK byl předložen
přehled výjimek a termínů uložených PO rozhodnutím KHS
ÚK k 31. 12. 2009. Provedli jsme normativní rozpis financování
příspěvků na provozní výdaje PO pro rok 2011. Zpracovali
požadavky PO v oblasti investic a velké údržby a předložení návrhu
plánu investic v oblasti školství na rok 2011.
Zvýšili jsme závazný ukazatel příspěvku zřizovatele na provoz PO
pro rok 2010 z důvodu změny odepisování nemovitého majetku
(budovy do účetnictví PO) a následně upravili přehled odpisů
podle odpisových plánů PO na rok 2010.
Oddělení realizovalo opatření k nenaplnění příjmů rozpočtu
ÚK v roce 2010 – odvody z investičních fondů PO do rozpočtu
zřizovatele v r. 2010; vystavili jsme rozhodnutí o vzájemném
započtení odvodu z IF proti nezaslanému příspěvku zřizovatele na
provoz v r. 2010 – přehledy zápočtů po organizacích a následná
aktualizace finančního toku příspěvku zřizovatele na provoz.
Slučovali jsme školy – zpracovali jsme metodiku – postupy
při slučování PO (rozpočty, účtování, inventarizace); rozbory
hospodaření slučovaných škol k 31. 8. 2010, mimořádné účetní
závěrky.
Oddělení zpracovalo finanční a odpisové plány PO na rok 2011
a sestavilo návrh rozpočtu odboru SMT na rok 2011.
Oddělení pro mládež, tělovýchovu a volný čas – v dotačním
programu Sport a volný čas 2010 bylo doručeno celkem
372 žádostí. Z tohoto bylo do Komise pro sport a tělovýchovu
Ústeckého kraje předloženo celkem 236 žádostí splňujících Zásady
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje
a byly v souladu s předměty podpory uvedenými v programu.
Celková rozpočtovaná částka ve výši 7,5 mil. Kč byla rozdělena
mezi 138 subjektů.
V roce 2010 historicky poprvé vyhlásil Ústecký kraj dotační
program Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce
2010 a ze svého rozpočtu na tuto problematiku vyhradil finanční
prostředky v celkovém objemu 1 000 000 Kč. Současně bylo
podáno a komisí odborně posouzeno 105 projektů. Hodnotící
komise doporučila k realizaci 46 projektů a tyto navrhla orgánům
kraje ke schválení.
Krajský úřad Ústeckého kraje je pověřen MŠMT ČR organizací
školních, okresních a krajských soutěží, přehlídek a olympiád,
které jsou vyhlášeny ministerstvem. Realizací školních a okresních
kol soutěží byl pověřen v každém okrese dům dětí a mládeže.
Domy dětí a mládeže zajišťovaly metodicky školní kola soutěží,
okresní kola předmětových soutěží organizačně a finančně.
Sportovní soutěže zajišťovaly okresní rady AŠSK, umělecké
soutěže ZUŠ a finančně domy dětí a mládeže. Krajská kola
předmětových, sportovních a uměleckých soutěží včetně
olympiád a přehlídek zajišťovaly pro Krajský úřad Ústeckého kraje
tyto organizace: Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Základní škola Ústí nad Labem,
Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, a Střední průmyslová
škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace. Výborně
byla hodnocena spolupráce s UJEP Ústí nad Labem při organizaci
soutěží a s Jednotou českých matematiků a fyziků (MO, FO).
V roce 2010 se zúčastnilo soutěží MŠMT ve školních kolech
54 014 žáků, v okresních kolech 17 330 žáků a v krajských kolech
2 996 žáků.
V prosinci 2010 proběhlo setkání žáků, kteří uspěli
v celostátních předmětových soutěžích MŠMT typu A či
reprezentovali na mezinárodních soutěžích, s radním pro oblast
školství Ing. Petrem Jakubcem. Velmi pozitivně lze hodnotit, že
v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti byl druhým
nejlepším krajem (s 5 medailisty z 13 prací) Ústecký kraj.
V roce 2010 se uskutečnila na území kraje tato ústřední
a mezinárodní kola soutěží:
ZUŠ taneční, estrádní a jazzové orchestry
ZUŠ, Horská 296, Litvínov Chudeřín
Celostátní soutěž zručnosti – obor krejčí
SOČ a SOU Podbořany
Virtuosi per musica di pianoforte
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ

Činnost odboru zajišťovalo v roce 2010 celkem 48 zaměstnanců
ve čtyřech odděleních, a to oddělení humanitních činností,
oddělení sociálně-zdravotní péče, oddělení sociálně-zdravotní
správy a oddělení služeb a koordinace.
V sociální oblasti Ústecký kraj zřizoval v roce 2010 sedmnáct
příspěvkových organizací (resp. 35 zařízení) s kapacitou
2734 lůžek a 39 míst v ostatních službách.
Rozpočet kraje na provoz organizací v sociální oblasti
představoval celkem 113,62 mil. Kč. Investice dosáhly
198,11 mil. Kč (např. rekonstrukce prádelny, plynové kotelny
a rozvodů elektro v Domově důchodců Janov, oprava kanalizace
a septiku v Domově pro osoby se zdravotním postižením
Stará Oleška, oprava kanalizace a topného systému v Domově
Na zámku Liběšice, rekonstrukce kuchyně a příjezdové
komunikace v Domově důchodců Dubí, připojení na obecní
ČOV v Domově na Pustaji Křešice atd.). Mezi velké investiční
akce, které prováděl a investoval Ústecký kraj v roce 2010,
patřila i rekonstrukce objektu Ústavu sociální péče Jiříkov.
Celkové náklady na provoz zařízení sociálních služeb zřizovaných
krajem činily 830,62 mil. Kč. Mezi další investiční akce kraje,
financované z ROP, patřilo i dokončení rekonstrukce objektů
Domova důchodců Šluknov a Domova důchodců a Ústavu
sociální péče Krásná Lípa. V rámci podpory zkvalitnění péče
o seniory v pobytových zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem
a v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010
poskytl kraj téměř 20 mil. Kč.
V oblasti zdravotnictví Ústecký kraj zřizoval v roce 2010 sedm
příspěvkových organizací a dále je zakladatelem jedné akciové
společnosti. Rozpočet kraje na provoz příspěvkových organizací
v oblasti zdravotnictví představoval celkem 297,34 mil. Kč.
Investice dosáhly 12,82 mil. Kč (např. dokončení výstavby objektu
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Rumburku).
Ústecký kraj je zakladatelem jedné akciové společnosti –
Krajské zdravotní, a. s. Základní kapitál této společnosti dosáhl
hodnoty 4,736 mld. Kč a se svými bezmála šesti tisíci třemi sty
zaměstnanci je jedním z největších poskytovatelů zdravotní
péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů
v Ústeckém kraji. V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím
čele valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a ředitel
společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého poměru
představenstvo společnosti. Funkci valné hromady zastává Rada
Ústeckého kraje. V čele vedení společnosti stojí ředitel Krajské
zdravotní, a. s. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská
zdravotní, a. s., je Ústecký kraj.
Od února roku 2009 do června 2010 realizoval kraj v oblasti
zdravotnictví úhradu regulačních poplatků za občany Ústeckého
kraje. Tento postup byl schválen usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 13/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009 a následným
usnesením č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009 (na období od
1. 4. 2009) a ukončen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 24/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010 ke dni 1. 7. 2010. Ústecký
kraj se během té doby zavázal na základě veřejného příslibu
hradit regulační poplatky ve výši 30, 60 a 90 Kč za občany
s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje ve zdravotnických
zařízeních, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ústecký
kraj. Veřejný příslib mohl využít občan Ústeckého kraje, kterému
v důsledku poskytnutí zdravotní péče vznikla povinnost uhradit
některý z regulačních poplatků v těchto zařízeních: Krajská
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zdravotní, a. s., a její odštěpné závody Nemocnice Děčín,
Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most
a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a dále příspěvkové
organizace Nemocnice následné péče Most, Nemocnice následné
péče Ryjice a Psychiatrická léčebna Petrohrad. V časovém
horizontu úhrady regulačních poplatků v roce 2010, tj. od
ledna do června, byla vyčerpána částka ve výši 25 152 950 Kč
a v celém období od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2010 byla vyčerpána
částka ve výši 67 206 410 Kč. Zdravotnickým zařízením byla
v jednotlivých měsících průměrně vyplacena částka ve výši
3 953 318,24 Kč.
Na rok 2010 byly vyhlášeny dotační programy Ústeckého
kraje Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010
a Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010. V rámci obou
programů bylo podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje 64 z 87
předložených projektů částkou v celkové výši 13,5 mil. Kč. Byl
administrován dotační program Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR na podporu poskytování sociálních služeb na místní
a regionální úrovni na rok 2011 a byla zpracována souhrnná
žádost o dotaci ze státního rozpočtu za Ústecký kraj.
Od 1. září 2008 Ústecký kraj realizuje projekt „Sociální
služby v Ústeckém kraji“. Jedná se o individuální projekt kraje
financovaný v rámci operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost Evropského sociálního fondu (OP LZZ). Přidělená
dotace na projekt činí 340,4 mil. Kč. Projekt je zaměřen na
zajištění vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb
sociální prevence) na území Ústeckého kraje v letech 2009–2011
formou nákupu sociálních služeb prostřednictvím veřejných
zakázek. Období realizace projektu je od září 2008 do prosince
2011. Sociální služby v rámci projektu jsou zajištěny v období
od února 2009 do prosince 2011. Celkem je v rámci projektu
smluvně zajištěno poskytování 83 sociálních služeb. V rámci
projektu je zajištěna i průběžná kontrola poskytovaných služeb.
V roce 2010 byla zkontrolována přibližně jedna třetina služeb
poskytovaných v rámci projektu.
Od 1. září 2009 Ústecký kraj realizuje projekt „Podpora
integrace romské komunity v Ústeckém kraji“. Jedná se
o individuální projekt kraje financovaný v rámci OP LZZ. Přidělená
dotace na projekt činí 18,6 mil. Kč. Hlavním cílem projektu je
zajištění nových a rozvojových sociálních služeb ve vybraných
sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji vedoucích
k integraci jejich obyvatel na trh práce a do společnosti. Vybrané
služby vycházejí z cílů identifikovaných pro oblast služeb pro
příslušníky etnických menšin Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008–2011.
Potřebnost služeb je identifikována i ve střednědobých plánech
rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí. Období realizace
projektu je od září 2009 do srpna 2012. V rámci projektu je
zajištěno poskytování sociálních služeb v období od ledna
2010 do června 2012. Oba projekty přinášejí významné změny
v oblasti financování sociálních služeb, přispívají k jejich rozvoji
v kraji a posilují roli samosprávy při zajištění dostupnosti
sociálních služeb.
Zařízení Ústav sociální péče Lobendava, p. o., a Domovy
pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.
– Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany jsou
zapojena do projektu MPSV „Podpora transformace pobytových
služeb“. V roce 2010 ve spolupráci s odborem SZ zpracovala
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transformační plány (tj. plán vedoucí k opuštění objektů
nevyhovujících pro poskytování sociálních služeb a zavedení
alternativních soc. služeb komunitního typu). V červnu byly tyto
plány schváleny Radou Ústeckého kraje a v červenci hodnotící
komisí MPSV. Poté byly zpracovány investiční záměry a na jejich
základě projekty, které byly na konci roku 2010 v rámci výzvy
3.1 Integrovaného operačního programu předloženy MPSV.
V prvním pololetí roku 2010 byl odborem SZ zpracován
projekt „Podpora plánování a transformace sociálních služeb
v Ústeckém kraji“. Projekt je zaměřen na zkvalitnění procesu
plánování rozvoje sociálních služeb na obecní i krajské úrovni
(analýza potřebnosti sociálních služeb, vzdělávání pracovníků
úřadů, hodnocení kvality procesů plánování) a na podporu
transformace pěti pobytových zařízení sociální péče pro
osoby s mentálním postižením (vzdělávání zaměstnanců,
odborná podpora zpracování transformačních plánů zařízení).
V listopadu 2010 byl projekt schválen a bude realizován
od dubna 2011 do března 2013.
V souladu se Strategií prevence kriminality na území
Ústeckého kraje na období 2009–2011 byla v roce 2010
aktualizována Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje.
V dotačním programu Ministerstva vnitra ČR kraj obdržel
2,209 mil. Kč jako neinvestiční dotaci. Z toho bylo 2,049 mil. Kč
rozděleno jako dotace obcím na projekty prevence kriminality.
Zbývajících 160 tis. Kč použil kraj na realizaci vlastní aktivity
v oblasti prevence kriminality. Jednalo se o program Ochrana
seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje.
Obce v Ústeckém kraji obdržely na základě doporučení Rady
Ústeckého kraje od Ministerstva vnitra ČR investiční dotaci na
realizaci opatření prevence kriminality ve výši 1,864 mil. Kč.
Celkem byla Ústeckému kraji a obcím poskytnuta dotace
v celkové výši 4,073 mil. Kč.
V průběhu roku 2010 se uskutečnily tři porady určené pro
pracovníky obcí, zástupce neziskových organizací a dalších
institucí zabývajících se otázkou integrace romské komunity.
Dále proběhla ve spolupráci s Evropskou poradnou pro trestně
stíhané osoby a oběti trestných činů (EBS) jednodenní stáž
terénních pracovníků obcí ve věznici v Drážďanech, kde je vyšší
počet odsouzených českých občanů. Cílem EBS je poradenství
a péče o české občany, kteří se v Sasku dopustili trestného
činu, a o jejich rodinné příslušníky, péče a poradenství pro
německé a české oběti trestných činů a navazování a udržování
spolupráce s úřady a sociálními organizacemi v příhraničních
regionech České republiky.
V roce 2010 bylo v Ústeckém kraji nahlášeno celkem
158 dětí vhodných k umístění do náhradní rodinné
péče (88 dětí do osvojení, 70 dětí do pěstounské péče).
Z nahlášených dětí se do náhradní rodinné péče podařilo
umístit celkem 72 dětí. U padesáti sedmi se jednalo o osvojení,
patnáct bylo umístěno do pěstounské péče. Krajský úřad
pořádal v průběhu roku tři setkání pěstounů – konzultace
o výkonu pěstounské péče.
V roce 2010 proběhly čtyři kontroly výkonu agendy
sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností. Pro pracovnice obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností zabývající se problematikou náhradní
rodinné péče byla krajským úřadem zajištěna pravidelná
odborná supervize. V rámci metodické činnosti byly realizovány
dvě porady pro vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
a dvě porady pro pracovnice na úseku náhradní rodinné péče
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Ve správním obvodu Ústeckého kraje v roce 2010
vykonávalo sociálně-právní ochranu dětí celkem 13 pověřených
osob, u jedenácti z nich byla provedena kontrola výkonu
činnosti dle § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Ústecký kraj v roce 2010 zřídil druhé zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.
Ústecký kraj v roce 2010 vynaložil na zajištění ambulantní
pohotovostní péče (APP) prostřednictvím smluvních vztahů
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uzavřených mezi krajem a jednotlivými městy regionu, která
se na zajištění APP spolupodílejí, částku ve výši 14,167 mil. Kč.
V jednom případě byla také APP zajištěna prostřednictvím
nestátního zdravotnického zařízení na základě pověření
k závazku veřejné služby v hodnotě 932 tis. Kč. Na území
kraje bylo provozováno na 14 stanovištích celkem 24 ordinací.
V roce 2010 bylo vydáno celkem 485 rozhodnutí na
úseku registrací nestátních zdravotnických zařízení včetně
rozhodnutí o změnách a zrušení registrace. V souvislosti
s tím bylo provedeno 144 místních šetření. Uskutečnilo se
70 výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny před uzavřením
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. V roce
2010 Krajský úřad Ústeckého kraje převzal 18 707 ks karet
zdravotní dokumentace ze zaniklých ordinací a zároveň předal
1 985 ks karet nově zvoleným zdravotnickým zařízením. Byly
provedeny 3 kontroly v zařízeních sociální péče podle zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Dále bylo provedeno
30 kontrol přenesené působnosti na úseku zdravotnictví na
obcích s rozšířenou působností. V oblasti lékařských posudků
bylo řešeno 25 odvolání.
V roce 2010 bylo vydáno celkem 204 rozhodnutí na úseku
registrací sociálních služeb včetně rozhodnutí o změnách
registrace a zrušení registrace. Bylo provedeno 28 inspekcí
poskytování sociálních služeb a 44 kontrol plnění registračních
podmínek poskytovatelů sociálních služeb.
Úsek dávek státní sociální podpory evidoval 235 odvolání,
přezkumů a podání proti rozhodnutí úřadů práce a provedl
5 kontrol úřadů práce za rok 2010 a dvě porady s pracovníky
úřadů práce. Úsek dávek sociální péče řešil s účinností
zákona o hmotné nouzi a zákona o sociálních službách 2020
odvolání a podání. Bylo provedeno 15 kontrol obecních úřadů
vyplácejících sociální dávky hmotné nouze a 3 metodické
porady pro pracovníky obcí a úřadů práce.
V roce 2010 bylo doručeno 41 stížností na záležitosti
spojené s činností zdravotnických zařízení v postupu při
léčbě, s etikou zdravotnických pracovníků, úhradou za
poskytnutou zdravotní péči apod. Osm případů bylo a je
prošetřováno formou ustavení Územní znalecké komise
Krajského úřadu Ústeckého kraje z důvodu pochybnosti, zda
byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. V rámci
korespondence pak bylo řešeno 35 podání z nejrůznějších
oblastí zdravotnictví.
Odbor zajišťoval v roce 2010 i další aktivity v rámci
programu Zdravý kraj – Ústecký kraj. V rámci tohoto
programu se uskutečnil 5. ročník kongresu Gerontologické
dny Severozápad. Pořádání této odborné akce je v souladu
s evropskou strategií Zdraví 21 a naplňuje nejen evropské
trendy a požadavky v sociální a zdravotní orientaci regionů
v oblasti péče o seniory. Roli odborného garanta kongresů
dlouhodobě zastává MUDr. Jaroslav Müllner, ředitel Nemocnice
následné péče Ryjice, příspěvkové organizace. Zástupci
Ústeckého kraje se zúčastnili dvou akcí uskutečněných
v rámci dlouhodobého projektu WHO (Světové zdravotnické
organizace) „Regions for Health Network“ realizovaného
v souladu s dlouhodobým programem Zdraví 21 – březnové
konference příslušných ministrů členských zemí a listopadové
výroční konference a plenární schůze účastníků a vedoucích
představitelů projektu. Ústecký kraj také v souvislosti
se začleňováním hendikepovaných osob do společnosti
podpořil finančním darem pořádání celonárodní umělecké
soutěže „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“,
organizované především pro osoby se zdravotním postižením.
V souladu s jednotlivými usneseními vlády týkajícími se
problematiky pandemie chřipky způsobené virem Pandemic
(H1N1) v České republice spolupracoval odbor při zajišťování
vakcinační strategie s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Krajskou
hygienickou stanicí se sídlem v Ústí nad Labem a jednotlivými
vakcinačními centry Ústeckého kraje.
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02.08

ODBOR EKONOMICKÝ

Ekonomický odbor se podílel na implementaci nové verze
informačního systému MS NAVISION včetně přípravy migrace
dat v závěru roku 2010 a připravil podklady orgánům kraje pro
rozhodnutí o přijetí úvěru na období let 2011–2013. Zásadně
se podílel na přípravě materiálů pro zpracování ratingové
analýzy Ústeckého kraje společností Moody's Central
Europe, a. s. V souvislosti se srpnovými povodněmi zpracoval
vyčíslení, rozdělení a předběžné vyúčtování prvotních
nákladů na záchranné a likvidační práce a spolupracoval
na zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na
obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí
v území postiženém živelní nebo jinou pohromou za Ústecký
kraj. Aktivně se účastnil všech jednání a připomínek v rámci
probíhající reformy účetnictví státu a s tím související změny
právních předpisů. V souvislosti s projekty spolufinancovanými
z EU a dalších finančních mechanismů vykonával funkci
platební jednotky. Prováděl činnost správce rozpočtu a hlavní
účetní v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. V rámci úkolů ve vztahu k výborům, komisím
a zvláštním orgánům kraje plnil organizačně technické
a administrativní práce související s činností tajemníka finanční
komise.
Oddělení rozpočtu a financování sestavilo závěrečný
účet Ústeckého kraje za rok 2009. V rámci směrné finanční
strategie kraje sestavilo pro rozhodování orgánů kraje návrh
rozpočtového výhledu na období 2011–2015. Během roku
sledovalo finanční hospodaření Ústeckého kraje včetně
hospodaření jím zřízených příspěvkových organizací. Ve
II. polovině roku zpracovalo návrh rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2011 včetně prověření a kompletace návrhů finančních
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a odpisových plánů a závazných ukazatelů příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem pro rok 2011.
Oddělení účetnictví zajišťovalo vedení účetnictví o příjmech
a výdajích Ústeckého kraje, o finančních vztazích ke státnímu
rozpočtu a o stavu a pohybu majetku kraje. V průběhu
roku sledovalo a kontrolovalo čerpání účelových prostředků
ze státního rozpočtu poskytnutých kraji a jím zřízeným
příspěvkovým organizacím. Koordinovalo veškeré činnosti
související s registrací Ústeckého kraje jako plátce DPH.
Zajišťovalo předkládání veškerých podkladů požadovaných ze
strany kontrolních pracovníků MF při provádění přezkoumání
hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 a následně rok
2010.
Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí a správních činností
zpracovávalo údaje pro hodnocení plnění rozpočtů územních
samosprávných celků za 354 obcí a 37 dobrovolných svazků
obcí Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací
zřízených krajem a obcemi. Provedlo registraci nově vzniklých
nebo sloučených účetních jednotek Ústeckého kraje (obcí,
dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací obcí
a příspěvkových organizací kraje) do Centrálního systému
účetních informací státu. Ve vztahu k obcím dále poskytovalo
metodiku v oblastech účetnictví a rozpočtu.
V oblasti výkonu správy místních poplatků v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, provedlo kontroly u obcí Hrob, Trmice,
Dolní Poustevna, Březno, Ročov, Panenský Týnec, Velký
Šenov, Obrnice, Košťany a Chabařovice, a v této oblasti dále
poskytovalo obcím metodickou pomoc.
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02.09

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Činnost odboru zajišťovalo v roce 2010 celkem dvanáct
pracovníků ve třech odděleních, a to oddělení kultury, oddělení
památkové péče a oddělení přestupků a ekonomiky.
Těžiště práce odboru spočívá v oblasti přenesené působnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje ve vztahu ke státní
památkové péči podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o velmi pestrou škálu různých
úředních úkonů, zejména však o stanovení postupů při
opravách, rekonstrukcích nebo restaurování národních
kulturních památek a odvolání do rozhodnutí obcí s rozšířenou
působností, které rozhodují o zachování a využívání ostatních
kulturních památek. V těchto oblastech bylo během roku
vedeno 48 poměrně složitých správních řízení. Navíc se objevují
i podněty k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení.
Značný čas si vyžádaly žádosti o vyjádření ke 147 změnám
v územně-plánovacích dokumentacích dotýkajícím se zájmů
památkové péče. Přibližně jednou týdně jsou zpracovávána
vyjádření k návrhům na prohlášení věci kulturní památkou
nebo naopak na jeho zrušení. Celkem 8 správních rozhodnutí
řešilo přemístění kulturní památky, ať již z důvodu ohrožení
ve stávající lokalitě, tak i vhodnějšího uplatnění v intravilánu
obce. Ke sjednocení výkonu státní památkové péče proběhl
seminář pro pracovníky obcí s rozšířenou působností a se
stejným cílem probíhají pravidelné kontroly na příslušných
obecních úřadech. V rámci kontrolní činnosti klade odbor
důraz zvláště na metodickou pomoc. V roce 2010 vykonali
pracovníci kontrolu u 6 úřadů jak na úseku státní památkové
péče, tak na úseku kultury. V samosprávné oblasti se
Ústecký kraj snaží o zachování a obnovu kulturních památek
a s tím cílem je každým rokem vyhlašován program, který
vlastníkům do určité míry kompenzuje zvýšené náklady na
architektonicky nebo historicky hodnotné objekty zapsané
v ústředním seznamu kulturních památek. Po prostudování
a hodnocení 135 podaných žádostí postačily vyčleněné
finanční prostředky na podporu 45 projektů, u kterých
hrozilo nevratné poškození památkové podstaty objektu
nebo předmětu. V zájmu zachování drobné architektury,
dokreslující kulturní krajinu, připravil Ústecký kraj nový
dotační program na záchranu a obnovu drobných památek,
které nemusejí být kulturními památkami ve smyslu zákona
o státní památkové péči. Vedle běžné agendy vede odbor
seznam kulturních památek spravovaného území a v přímé
správní působnosti vede agendu ke 14 národním kulturním
památkám. Prostřednictvím oddělení kultury je Ústeckým
krajem zřizováno 12 příspěvkových organizací a jedna veřejná
výzkumná instituce. Pro budoucí generace chrání kulturní
odkaz minulosti se statisíci sbírkových předmětů síť muzeí.
Jejich hlavním posláním je regionální výzkum spádových
oblastí, následně prezentovaný expozicemi a výstavami.
Výlučně výtvarnému umění se věnuje síť specializovaných
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galerií. Mezinárodnímu vědeckému výzkumu vesmíru se
věnuje hvězdárna v Teplicích, pro veřejnost však prezentovaná
především planetáriem. Zprostředkování nejnovějších poznatků
zajišťuje vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Propracovaný
systém regionálních funkcí knihoven, podporovaný ročně
částkou 8 mil. Kč, zajišťuje přístup k aktuálním informacím
i v nejmenších obecních knihovnách. Zvláštní postavení
v systému kulturních institucí má Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i., jehož
úloha spočívá hlavně v záchraně lokalit a předmětů ohrožených
stavební nebo jinou investorskou činností. K oživení severní
okrajové části kraje může přispět probíhající přeshraniční
projekt Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Tato oblast by
se prostřednictvím technických a hornických památek mohla
stát v rámci kraje stejně vyhledávanou destinací cestovního
ruchu jako např. Česko-Saské Švýcarsko. Ke zlepšení nabídky
pro turisty v jižní části kraje by mohl přispět již z velké části
rekonstruovaný zámek Nový hrad v Jimlíně s pestrými dějinami
a řadou velmi zajímavých architektonických i uměleckých
detailů. Do výlučně samosprávné funkce kraje spadá podpora
regionální kultury. Z vyčleněné částky 3 mil. Kč mohlo
být během roku spolufinancováno 42 projektů a dalších
6 mil. Kč směřovalo do profesionálních kulturních institucí.
Prostřednictvím oddělení přestupků a ekonomiky probíhají
veškeré finanční operace mezi organizacemi v kompetenci
odboru a rozpočtem kraje. Po věcném posouzení realizace
projektů z oblasti kultury i památkové péče zabezpečuje
oddělení ekonomickou stránku od kontroly dokladů po
profinancování podílu kraje. Celé hospodaření je průběžně
kontrolováno a zpracované rozbory slouží jednak ke kontrole
nákladů, jednak k analýzám výkonů ve vztahu k finanční
náročnosti. Jen nepatrně odlišně probíhají operace vůči
státnímu rozpočtu nebo rozpočtům obcí. Přestupky mohou
být jak ve sféře památkové péče, tak i v oblasti kultury, kde
zákony upravují autorská práva, vydávání periodického nebo
neperiodického tisku, ale i deponování audiovizuálních děl.
Jen velmi pozvolna se v rámci republiky daří zlepšovat obraz
Ústeckého kraje s množstvím krásných krajinných scenerií
a hodnotných kulturních památek.
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02.10

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ

Činnost odboru životního prostředí a zemědělství zajišťovalo
v roce 2010 celkem 43 zaměstnanců ve třech odděleních, a to
oddělení životního prostředí, oddělení zemědělství a oddělení
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
V rámci Programu poskytování podpor na hospodaření
v lesích v Ústeckém kraji na roky 2010 až 2013 bylo
administrováno 36 žádostí a uzavřeno 18 smluv v celkové
výši 10 mil. Kč, v rámci Programu podpory směrů rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na roky
2008–2013 bylo administrováno 52 žádostí a následně
uzavřeno 49 smluv v celkové výši 6,7 mil. Kč. V rámci Programu
ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v Ústeckém kraji bylo
administrováno 28 žádostí a dále bylo uzavřeno 11 smluv ve
výši 0,3 mil. Kč. V rámci Fondu vodního hospodářství ÚK
byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotací 25 žadatelům
v celkovém úhrnu 42 178 tis. Kč. V roce 2010 byl poprvé
vyhlášen Program pro obnovu krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje pro rok 2010, v rámci kterého bylo uzavřeno
11 smluv v celkovém objemu poskytnuté podpory 2 mil. Kč.
Byl připraven Program na podporu začínajících včelařů na
rok 2011.
Na úseku vodního hospodářství protipovodňové ochrany
pokračovala činnost krajského řídícího výboru pro přípravu
protipovodňových opatření, byla připravena zadávací
dokumentace pro dodávku digitalizace povodňového
plánu financovanou z operačního programu Životní
prostředí, byla stanovena záplavová území pro 6 toků. Byla
zajištěna a projednána studie Opatření na zvýšení ochrany
před povodněmi za pomoci ochranných mobilních prvků
pro Hřensko, byly dokončeny a projednány projektové
dokumentace pro PPO Lenešice, Březno, Chodouny-Lounky.
Byl připraven projekt do programu Státní podpory
Ministerstva životního prostředí ČR při obnově území
postiženého povodní v roce 2009 pro sanaci sesuvu v Janské.
Bylo připraveno vydání nařízení Ústeckého kraje
o závazných částech Plánu oblasti povodí Ohře a dolního
Labe, pro potřeby Asociace krajů ČR byla provedena inventura
aktuální potřeby vodohospodářských investic v oblasti
odvádění a čištění komunálních odpadních vod.
Pokračovaly práce na přípravě projektů rizikové analýzy
pro staré zátěže v lokalitách TDV Duchcov a Renotex Teplice
z prostředků OPŽP, zahájeny byly práce na projektu VODAMIN
zaměřeném na obnovu vodních poměrů v těžebních oblastech
při česko-saské hranici, který probíhá ve spolupráci s partnery
ze Saska a je financován z programu Cíle 3. Pokračovaly
práce na projektu REREN k podpoře smysluplného využívání
obnovitelných zdrojů energie, na němž spolupracuje Ústecký
kraj se 14 partnery ze 12 evropských zemí.
Na úseku ochrany přírody byla zajištěna péče o zvláště
chráněná území ve správě kraje a na lokalitách zvláště
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chráněných druhů rostlin a živočichů, většinou formou
asanace expanzivních dřevin na stepních lokalitách, kosení
luk a nově rovněž účelové pastvy ovcí na 27 lokalitách
o celkové výměře cca 110 ha, pokračovaly práce na projektu
revitalizace rašelinišť v oblasti Hora Sv. Šebestiána / Satzung
financované z programu Cíle 3, pokračovaly práce na projektu
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém
kraji – 2. etapa 2010–2012, ve spolupráci se zastoupením
Ústeckého kraje v Bruselu byla uspořádána konference na téma
„Regionální výzvy pro zachování biodiverzity“ v rámci cyklu
Open Days 2010, byly zahájeny terénní práce v rámci projektu
záchrany endemického brouka válečka českého na Žatecku
financovaného z operačního programu Životní prostředí, bylo
vydáno nařízení Ústeckého kraje o vyhlášení přírodní památky
Dobříňský háj, bylo uzavřeno 9 dohod s vlastníky pozemků
o ochraně ohrožených biotopů a rostlin.
Na úseku ochrany ovzduší byly projednány aktualizace
Krajského programu snižování emisí a imisí a aktualizace
Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší, oba programy
vydány nařízeními Ústeckého kraje č. 6/2010 a 7/2010 ve
Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje, byl dokončen
projekt pro identifikaci původců znečištění ovzduší prachovými
částicemi ve vytipovaných lokalitách ÚK, byl projednán
a schválen Krajský regulační řád pro regulaci vybraných zdrojů
znečišťování na území Ústeckého kraje a následně i jeho
změna. Regulační plán byl v závěru roku opakovaně uplatněn
pro regulaci zdrojů v době smogové situace. Byly připraveny
a zahájeny projekty Měření perzistentních organických
polutantů ve venkovním ovzduší na vybraných lokalitách
Ústeckého kraje, Zpracování rozptylové studie pro vyhodnocení
příspěvku konkrétních průmyslových zón k imisní zátěži kraje
a Studie hodnotící vývoj a současný stav zatížení ovzduší města
Ústí nad Labem emisemi rtuti. Opakovaně byly řešeny stížnosti
na zápach lihovaru PLP, a. s., včetně zajištění měření emisí
a pachových látek z jeho provozů.
Na úseku odpadového hospodářství byla uspořádána
konference Odpadové hospodářství města a obcí, pokračovaly
práce na aktualizaci Plánu odpadového hospodářství
Ústeckého kraje a projekt na podporu třídění komunálních
odpadů včetně soutěže obcí O skleněnou popelnici a aktivit
pro školní děti a mládež Třídíme ve škole.
Na všech úsecích bylo v přenesené působnosti vydáno více
než tisíc správních rozhodnutí, vyjádření, stanovisek a jiných
opatření (48 vodoprávních rozhodnutí, 180 rozhodnutí podle
zákona o odpadech, 69 rozhodnutí na úseku ochrany přírody
a 123 stanovisek k záměrům z hlediska dopadů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, 75 opatření podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu, 32 opatření na
úseku státní správy lesů, 62 rozhodnutí na úseku myslivosti
a rybářství, bylo vedeno 56 řízení o přestupcích na úseku
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rybářství, 171 rozhodnutí o poplatcích za znečišťování
ovzduší v celkové výši 125 215 700 Kč a 235 rozhodnutí
k provozu zdrojů znečišťování ovzduší, 200 závazných
stanovisek ke stavbám v chráněných ložiskových územích,
na úseku ochrany druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (CITES) bylo
vydáno 456 registračních listů a 28 rozhodnutí o výjimkách
ze zákazů obchodních činností, bylo vydáno 10 rozhodnutí
v odvolacích řízeních na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Byla vydána dvě nová integrovaná povolení
a 121 rozhodnutí o změně integrovaného povolení.
Na úseku prevence závažných havárií způsobených
chemickými látkami a přípravky bylo vydáno 12 rozhodnutí,
z toho 4 ve věci schválení bezpečnostní dokumentace; bylo
provedeno celkem 23 komplexních kontrol objektů z hlediska
prevence závažných havárií.
Na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
bylo projednáno 67 nových záměrů, dále je průběžně
projednáváno 19 záměrů EIA v celkovém posouzení vlivů na
životní prostředí, projednáno bylo 57 podlimitních záměrů,
dále bylo na úseku EIA projednáno 11 nových záměrů, jež byly
v kompetenci Ministerstva životního prostředí ČR. Na úseku
SEA byla vydána stanoviska k 91 zadání územních plánů,
bylo vydáno 21 souhlasných stanovisek k vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí. V oblasti hodnocení
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žádostí o podporu v rámci národních nebo evropských
podpůrných programů a fondů vydal odbor žadatelům celkem
200 stanovisek.
Na úseku lesního hospodářství byla zajišťována činnost
pracovní skupiny pro řešení kalamitního stavu porostů
Krušných hor a administrovány dotační tituly MZe – finanční
příspěvky na činnost odborného lesního hospodáře, výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin, zpracování lesních
hospodářských osnov, meliorace a hrazení bystřin, příspěvky
na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a chov a výcvik
národních plemen loveckých psů a dravců a tvorbu lesních
hospodářských plánů v digitální formě – celkem 172 žádostí.
Odbor poskytuje metodickou pomoc obcím a kontrolu
výkonu státní správy, podporu činnosti Komise životního
prostředí a Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje, vydal
Ročenku životního prostředí za rok 2010, vyřizuje stížnosti
a žádosti o informace v souladu s ustanoveními zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a připomínkování připravovaných novel zákonů a prováděcích
předpisů.
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02.11

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Odbor v roce 2010 pořídil dva koncepční dokumenty, které
v červnu schválilo ZÚK (byly jimi Strategie udržitelného
rozvoje Ústeckého kraje – aktualizace 2010 a Strategie rozvoje
cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010–2015)
a provedl aktualizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje na
roky 2007–2013. Byly také zahájeny práce na přípravě nového
programového období Kohezní politiky EU a aktivity pro
rozvoj oblasti vědy, výzkumu a inovací v kraji.
V oblasti cestovního ruchu odbor připravil projekt na
podporu turistiky a cestovního ruchu „Brána do Čech“.
Smyslem tohoto projektu je rozdělení kraje do čtyř turistických
oblastí – Krušné hory, Dolní Poohří, České Švýcarsko a České
středohoří – a zároveň propagace jednotlivých oblastí,
které řídí speciální destinační agentury. Ty se zaměřují na
nejatraktivnější a nejzajímavější lokality svých území. Součástí
projektu je portál www.branadocech.cz Ústeckého kraje,
který byl oceněn první cenou v kategorii turistických portálů
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour.
Důležitou činností odboru je administrace krajských
projektů financovaných především ze strukturálních fondů EU.
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V roce 2010 bylo ukončeno celkem 17 projektů financovaných
s podporou Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad a byla proplacena dotace v objemu 1,6 mld. Kč.
Kromě projektů v rámci ROP Severozápad realizuje odbor
projekty podpořené z operačního programu Životní
prostředí, Integrovaného operačního programu a Finančního
mechanismu EHP/Norsko.
Odbor plní úlohu zprostředkujícího subjektu pro program
Cíl 3 / Ziel 3 na přeshraniční spolupráci mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko, kde hodnotí
a doporučuje ke schválení předložené projekty. V roce
2010 bylo hodnoceno 36 projektů, z toho bylo schváleno
Monitorovacím výborem 25 projektů v celkové částce
20,6 mil. eur, EU přispěje na tyto projekty částkou ve výši
17,5 mil. eur.
V roce 2010 rovněž pokračovalo zajištění přípravy
a realizace výstavby páteřních cyklistických tras na území
Ústeckého kraje, tj. Labské stezky, cyklostezky Ohře, Ploučnice
a Krušnohorské magistrály.
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02.12

ODBOR INVESTIČNÍ

V rámci oddělení investic a údržby majetku kraje zajišťoval
odbor komplexní přípravu a realizaci investičních akcí
zařazených do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2010, z rozpočtu ÚK byly v průběhu roku dokončeny a předány
do užívání např. akce „MŠ spec., Ústí n. L., Štefánikova – REKO
budovy“ za 38 mil. Kč, „Speciální základní škola a Speciální
mateřská škola, Děčín – REKO areálu U zámečku, Bynov“ za
31 mil. Kč, „SŠ stavební Teplice – realizace úspor energie“ za
70 mil. Kč, „SOŠ a SOU Roudnice n. L. – REKO haly Pracner“
za 57 mil. Kč, „Domovy pro seniory Litvínov-Janov – REKO
prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro“ za 45 mil. Kč,
„REKO mostu č. 22538-001 Hradiště“ za 48 mil. Kč, „REKO
silnice III/1319 Mstišov“ za 35 mil. Kč.
V oblasti akcí financovaných z dotací EU (ROP) zajišťoval
odbor realizaci celkem 15 akcí z oblastí dopravy, školství,
sociální a zdravotní v celkové hodnotě více než 1,5 mld. Kč,
v roce 2010 bylo dokončeno 11 akcí, např. akce „Ústecký
kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice –
silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258“
za 187 mil. Kč, „Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce
v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251“ za
162 mil. Kč, „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku
I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n. O., silnice II/224“ za
302 mil. Kč, „REKO hl. budovy EOA Děčín“ za 44 mil. Kč,
„Integrovaná SŠ energetická Chomutov, výstavba vzdělávacího
centra“ za 55 mil. Kč nebo „OM Louny – revitalizace Nového
hradu v Jimlíně“ za 56 mil. Kč. Zbývající čtyři akce budou
dokončeny v letech 2011 a 2012.
Dále se odbor podílel na přípravě podkladů pro zahájení
dalších jedenácti akcí z oblasti dopravních komunikací
s potenciální možností podání žádosti na financování z dotací
EU-ROP s případnou realizací v letech 2012 až 2014.
V průběhu roku 2010 byla též dokončena a zkolaudována
objemově největší dopravní akce ÚK posledních let, a to
„II/247 Přivaděč k PZ Prosmyky, I. část“ v celkové hodnotě
1,65 mld. Kč.
V rámci oddělení veřejných zakázek zajišťoval odbor
administrativní agendu zadávání veřejných zakázek
investičního odboru, konzultační a metodickou pomoc pro
gestory realizující veřejné zakázky jak z krajského úřadu, tak
z příspěvkových organizací. V návaznosti na novelu zákona
o veřejných zakázkách platnou od 15. 9. 2010 zpracoval
novelizovanou směrnici o zadávání veřejných zakázek včetně
přepracování vzorových formulářů pro veřejné zakázky malého
rozsahu a jejich zveřejnění pro krajský úřad na intranetu a pro
příspěvkové organizace na webových stránkách kraje, zajišťoval
na základě žádostí příslušných gestorů přípravu a administraci
náročnějších podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek ostatních gestorů jak v rámci krajského úřadu, tak
i příspěvkových organizací.

Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

V roce 2010 byla zahájena zadávací řízení veřejných zakázek
s předpokládanou hodnotou nad 100 tis. Kč takto:
• příspěvkové organizace zadaly celkem 420 veřejných zakázek
s vysoutěženou cenou 558 592 183,35 Kč bez DPH, z toho
408 veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) za
403 719 396,54 Kč bez DPH, 6 zjednodušených podlimitních
řízení (dále jen ZPŘ) za 77 820 576,00 Kč bez DPH, 1 jednací
řízení s uveřejněním (dále jen JŘSU), 4 otevřená řízení (dále
jen OŘ) za 115 028 463,00 Kč bez DPH a 1 řízení na základě
uzavřené rámcové smlouvy (dále jen RS) za 9 915 858,00 Kč;
• v rámci krajského úřadu bylo zadáno celkem 334 veřejných
zakázek s vysoutěženou cenou 895 130 425,76 Kč bez
DPH, z toho 277 VZMR za 268 441 614,68 Kč bez DPH,
11 ZPŘ za 17 877 162,50 Kč bez DPH, 14 jednacích řízení
bez uveřejnění (dále jen JŘBU) za 54 189 432,24 Kč bez
DPH, 10 UŘ za 272 235 396,71 Kč bez DPH, 19 OŘ za
274 626 819,63 Kč bez DPH a 3 řízení na základě RS za
7 760 000 Kč. V gesci samotného odboru INV bylo z toho
zadáno 139 veřejných zakázek, z toho 114 VZMR, 3 ZPŘ,
13 JŘBU, 9 UŘ.
V roce 2010 začala platit novela zákona č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a navazující vyhláška
č. 465/2009 Sb., která zavedla povinnost zapisovat poskytnuté
podpory malého rozsahu (de minimis) do Centrálního registru.
K aplikaci novelizovaného zákona zpracoval odbor novou
směrnici ředitele a provádí na základě informací od gestorů
o poskytnutí podpory de minimis zápisy do Centrálního
registru. V roce 2010 bylo Ústeckým krajem poskytnuto celkem
86 podpor de minimis v celkové hodnotě 31 828 281 Kč, to je
1 236 549,17 €.
Kromě výše uvedeného spravuje odbor investic Fond
obnovy, který umožňuje dle schválených zásad čerpání
dotací na nápravy škod na majetku na území Ústeckého
kraje způsobených povodní či jinými živelními katastrofami,
organizačně zajišťuje činnost Komise Fondu obnovy a Investiční
komise ZÚK včetně přípravy podkladových materiálů.
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02.13

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Pokračoval v pořízení Zásad územního rozvoje ÚK (ZÚR ÚK)
vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VV URÚ),
tzn. byla dokončena úprava návrhu řešení ve smyslu dohod
uzavřených s dotčenými orgány a posouzení Ministerstvem
pro místní rozvoj (MMR). Dne 22. 11. 2010 se uskutečnilo
veřejné projednání ZÚR ÚK vč. VV URÚ. Byly zahájeny práce
na vyhodnocování obdržených námitek a připomínek.
Současně probíhala průběžná aktualizace Územně
analytických podkladů ÚK (ÚAP ÚK). Odbor zajistil podmínky
pro uzavření „Dohody o společném postupu a vzájemné
spolupráci mezi ÚK a ORP ÚK“ při zpracování datové části
ÚAP a ÚPD za účelem zavedení jednotné tvorby a zpracování
geografických dat v územním plánování ÚK. V tomto smyslu
byla provedena i migrace dat ÚAP ÚK jako příprava na první
úplnou aktualizaci v r. 2011. Z hlediska čerpání dotací na ÚAP
z Integrovaného operačního programu byla vypracována
monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.
V rámci přeshraniční spolupráce a evropské územní
spolupráce, iniciativy EU Interreg IIIB, zajišťoval odbor
přípravu pilotního projektu LABEL. V rámci pilotní studie
„Zhodnocení plavebního stupně Děčín ve vazbě na udržitelný
rozvoj území“ byla v 06/2010 odevzdána analytická část,
ve 12/2010 pak konečný výstup. Z hlediska programu
přeshraniční spolupráce – Cíl 3 pracoval odbor na projektu
CROSS-DATA týkajícím se možnosti sdílení přeshraničních
dat mezi Svobodným státem Sasko, Ústeckým, Karlovarským
a Libereckým krajem.
Na úseku územního rozhodování stavebního řádu
a vyvlastnění odbor vyřídil 253 odvolání proti rozhodnutím
stavebních úřadů, 6 odvolání proti rozhodnutím
vyvlastňovacích úřadů, 38 odvolání proti usnesení stavebních
úřadů, 43 podnětů k přezkumnému řízení, 13 podnětů
k opatření proti nečinnosti. Dále vydal 11 rozhodnutí
v přezkumném řízení, 29 usnesení o určení příslušného
stavebního úřadu, 4 závazná koordinovaná stanoviska. Bylo
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připraveno 13 stanovisek k žalobám na rozhodnutí správního
orgánu, 82 usnesení do spisu, stanovisek, opatření apod.,
vyřízeno 26 stížností. Na úseku územního plánování bylo
vydáno 143 vyjádření a stanovisek k jednotlivým fázím
pořizování územních plánů (a jejich změn), 54 odborných
stanovisek a provedeno cca 300 odborných, zejména
telefonických konzultací. Pro pořizovatele ÚPD a ÚAP
pořádal odbor pracovní poradu k aktuálním informacím
z pořizovatelské praxe. Pro úřady územního plánování
pořádal dvě samostatné pracovní porady k pořizování ÚAP
a jejich aktualizaci a následně i pro projektanty ÚPD setkání
k problematice datových modelů pro zpracovávání ÚAP a ÚPD
na území ÚK. Průběžně byla prováděna metodická činnost,
a to formou konzultací na stavebních úřadech, osobně,
telefonicky či elektronicky, cca v 430 případech. Stavebním
úřadům byla rozesílána metodická doporučení k postupům
podle nového stavebního zákona, jež vyplynula z konzultací
s pracovníky MMR nebo byla získána z odborné literatury,
judikátů či z nových metodických výkladů MMR.
V rámci spolupráce mezi správními orgány odbor zpracoval
pro MMR podklady k vybraným problematikám stavebního
zákona, které vycházely z rozhodovací praxe stavebních
úřadů.
K požadavku MMR vypracoval podkladový materiál pro
analýzu počtu obecních stavebních úřadů.
Pro potřeby MMR (z důvodu sjednocení metodické činnosti)
vypracoval přehledný materiál o metodické činnosti vůči
stavebním úřadům, ze kterého vyplývala její četnost, způsob
poskytování a oblast problematiky.
Kontrola výkonu přenesené působnosti státní správy byla
provedena na 6 stavebních úřadech, na 2 úřadech územního
plánování a 2 městských úřadech, které splňují kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.
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02.14

ODBOR INFORMATIKY
A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Činnost odboru zajišťovalo v roce 2010 dvacet tři
zaměstnanců ve dvou odděleních, a to oddělení informatiky
a oddělení organizačním.
Činnost organizačního oddělení v roce 2010 zajišťovalo
7 zaměstnanců. Oddělení zabezpečilo po organizačně-technické stránce 31 zasedání Rady Ústeckého kraje
(RÚK) včetně jednoho výjezdního zasedání a 10 zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje (ZÚK). Oddělení organizuje
a eviduje užívání konferenčního sálu a zasedacích místností
pro potřeby krajského úřadu i pro externí subjekty.
Zaměstnanci oddělení také zajišťují provoz klasické
a elektronické úřední desky. Na úřední desce bylo zveřejněno
v roce 2010 celkem 1070 dokumentů. Oddělení sleduje plnění
usnesení ZÚK a RÚK, vede evidenci komisí RÚK a výborů ZÚK,
zpracovává cestovní náhrady a refundace pro představitele
samosprávy.
Oddělení informatiky v roce 2010 zajišťovalo
16 zaměstnanců, zabezpečovalo chod veškerých informačních
systémů na krajském úřadu, tj. provoz počítačových sítí,
kopírovacích strojů, pevných a mobilních telefonů a výpočetní
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techniky. Oddělení informatiky organizuje výběrová řízení
na hardware, software, telekomunikační a IT služby pro
úřad a představitele samosprávy a je garantem kompatibility
nakupovaných komponent. V roce 2010 byla provedena
částečná obměna aktivních síťových prvků a výpočetní
techniky zaměstnanců, byl také zahájen projekt „Rozvoj
a servisní podpora informačního systému MICROSOFT
DYNAMICS NAV“, který rozšiřuje možnosti ekonomického
a majetkového systému na krajském úřadě. V roce 2010
byl také dokončen přechod krajského úřadu na IP Telefonii.
V roce 2010 byl podán projekt dle výzvy č. 08 v rámci
Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb
eGovernmentu v krajích. V tomto roce také byla zahájena
realizace projektu „eGON vzdělávání“ v rámci dotačního titulu
OP LZZ, což je projekt, který slouží ke vzdělávání zaměstnanců
krajského úřadu, měst a obcí.
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02.15

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Oddělením pozemních komunikací byla řešena rozsáhlá
agenda stanovení dopravního značení, správních rozhodnutí,
stanovisek a odvolání. V oblasti silničního hospodářství
zajišťovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.,
správu celkem 3 657 km silnic II. a III. třídy, na nichž
je 884 mostních objektů, opravy silnic, mostů a jejich
příslušenství. Významnou položkou prací v roce 2010 bylo
odstraňování škod po srpnových povodních.
V oblasti dopravní obslužnosti byly v roce 2010 z trvalých
změn jízdních řádů (optimalizace provozu či úsporných
opatření) provedeny významné úpravy provozu v oblastech
Bílinsko, Podbořansko, obsluha Meziboří a oblast Šluknovska.
Jako podporu přípravám koncepčních změn oddělení zajistilo
vlastní přepravní průzkumy v regionální dopravě, případně
průzkumy objednané u externích specializovaných společností.
Průběžně byla realizována kontrolní činnost u dopravců dle
smlouvy, a to v drážní i autobusové dopravě. Ve spolupráci
s dopravci jsou poprvé v historii kraje od 12. 12. 2010
spuštěny 4 mezinárodní autobusové regionální linky, které
propojily náš systém veřejné dopravy se sítí v Sasku přes
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přechody Petrovice, Jiříkov, Rumburk a Varnsdorf. Oddělení
se také podílelo na podpoře využívání krajem objednávané
dopravy – připravilo první vydání krajského jízdního řádu,
letáky pro propagaci novinek na Šluknovsku a Podbořansku,
mnohé tiskové zprávy, spolupracovalo na anketě Dopravce
roku 2010. Mezinárodní spolupráce při organizaci veřejné
regionální dopravy ve spojení se saským příhraničím nadále
pokračovala s partnerskými objednateli v Sasku ZVON a VVO.
Oddělení dopravně správních agend zajišťovalo výkon
správních činností ve třech samostatných oblastech, a to
na úseku dopravního úřadu, na úseku státního odborného
dozoru a na úseku řízení o odvolání proti rozhodnutím
obecních orgánů obcí s rozšířenou působností ve věcech
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, ve věcech podmínek provozu
vozidel na pozemních komunikacích a ve věcech získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel.
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02.16

ODBOR PODPORY PRŮMYSLU
A PODNIKÁNÍ

Činnost odboru zajišťovalo v roce 2010 průběžně osm
zaměstnanců.
Odbor koordinoval postup odborných útvarů KÚ ÚK
a předložil na CzechInvest k registraci žádost Průmyslová
zóna Triangle – III. etapa (Rozvoj Staňkovického rozptylu)
do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury. Dále připravil a zajistil vstup investora do
Žiželického rozptylu, který zde zahájil výstavbu fotovoltaické
elektrárny. Dále se odbor podílel na činnostech k zajištění
a přípravě smluv o konečném vypořádání vztahů se společností
Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o., které byly předloženy
ZÚK ke schválení a podepsány.
Odbor zajišťoval jednání s potenciálními zahraničními
i domácími investory o vstupu do SPZ Triangle. Koordinoval
kroky k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s novým
investorem Solar Turbines EAME, s. r. o., který během
roku 2011 vybuduje v zóně závod na opravu plynových
turbín. Probíhala také spolupráce s projektovou organizací
Tebodin, která pro Solar Turbines EAME provádí inženýrskou
a projektovou činnost – zajištění územního a stavebního řízení.
Zároveň odbor připravil smlouvy o vstupu dalších zahraničních
investorů do SPZ Triangle – Gestamp a Panattoni.
V rámci odboru byla také do konce I. čtvrtletí 2010
zajišťována činnost úspěšného týmu poradců pro pracovní
příležitosti v SPZ Triangle v rámci tříleté udržitelnosti nově
vzniklých pracovních míst.
Průběžně byly aktualizovány údaje na internetové stránce
www.triangle-city.cz a v databázi průmyslových nemovitostí
rubriky „Rozvoj kraje“ oficiální internetové stránky ÚK,
vč. zajištění cizojazyčných verzí.
V rámci zajištění spolupráce Ústeckého kraje s Hospodářskou
komorou ČR, KHK a OHK zajišťoval odbor výměnu informací
mezi orgány HK a vedením ÚK a zúčastňoval se práce
odborných skupin KHK, OHK i HK ČR (zejména energetické
sekce OHK Most).
Odbor byl jménem ÚK garantem projektu Logistika
chemického průmyslu ve střední Evropě v rámci sítě ECRN
(ChemLog), který byl zahájen již v listopadu roku 2008
a bude pokračovat až do roku 2011. Jedná se o mezinárodní
projekt optimalizace logistiky chemického průmyslu ve
střední a východní Evropě a vychází ze vzájemné spolupráce
zúčastněných partnerů a chemických regionů. Výstupy projektu
by měly přispět k vyšší konkurenceschopnosti chemického
průmyslu a k dosažení vyšší úrovně přepravy v oblasti
kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Projekt je
spolufinancován ze zdrojů evropského programu CENTRAL
EUROPE.
V rámci projektu se během roku 2010 konala řada
mezinárodních setkání. Jednou z významných akcí bylo
26. 8. 2010 pořádání a účast na regionálním setkání klíčových
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hráčů v Ústí nad Labem. Akce proběhla ve spolupráci se
Svazem chemického průmyslu a zúčastnilo se jí více než
40 zástupců chemických podniků a logistických společností
působících převážně v našem kraji. Prezentace si se zájmem
vyslechli i zástupci celostátně působících organizací
a ministerstev. V diskuzi odborníci podpořili projekt ChemLog
i navržená opatření k využití kapacity labské vodní cesty.
Seminář potvrdil, že je užitečná hlubší spolupráce v oblasti
chemické logistiky ve střední a východní Evropě a podpořil
i snahu Ústeckého kraje o všeobecné zlepšení plavebních
podmínek na řece Labi. V rámci setkání byla také představena
a projednána studie proveditelnosti „Zlepšení podmínek pro
říční dopravu ve střední Evropě (zejména na Labi)“ realizovaná
v rámci projektu ChemLog.
30. 11. – 2. 12. 2010 proběhlo setkání mezinárodní
pracovní skupiny ChemLog a navazující Mezinárodní logistická
konference SpeedChain v Břevnovském klášteře v Praze.
Mezinárodní pracovní skupina zde projednala závěry
a doporučení všech studií proveditelnosti, které byly v průběhu
roku 2010 zpracovány všemi partnery. Závěry a představení
těchto studií byly i předmětem vystoupení jednotlivých
partnerů na navazující mezinárodní konferenci SpeedChain,
v jejímž rámci se uskutečnila i 3. Dissemination Conference
ChemLog.
Odbor zajistil v orgánech kraje schválení Partnerské
smlouvy mezi vedoucím partnerem a Ústeckým krajem a tím
i jeho faktickou účast v mezinárodním projektu ChemClust
(Zlepšování inovační kapacity evropských chemických klastrů)
v rámci sítě ECRN, který byl realizován od 1. ledna 2010 a jeho
realizace bude trvat až do konce roku 2012. Projekt bude řešit
otázky zlepšování inovační kapacity evropských chemických
klastrů na odborné bázi mezinárodní spolupráce. Cílem
tohoto projektu je zlepšení účinnosti regionálních rozvojových
politik v oblasti inovací a klastrových politik pro chemický
sektor prostřednictvím mezinárodní spolupráce a výměny
nejlepších praktik. Mezi stanovené výsledky projektu patří
dosažení nové kvality spolupráce mezi „chemickými regiony“.
To obnáší výměnu odborných poznatků, transfer zkušeností
a těch nejlepších praktik ve vztahu k regionálním politikám
rozvoje klastrů a podpory inovací a zároveň hlubší spolupráci
chemických klastrů. Projekt je spolufinancován ze zdrojů
INTERREG IVC. V rámci zajištění garance jménem ÚK v projektu
ChemClust došlo k účasti na všech jednáních mezinárodní
pracovní skupiny a byly zahájeny práce na přípravě pro vznik
klastru chemického průmyslu v Ústeckém kraji podle vzoru
úspěšných klastrů v západní Evropě.
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02.17

ODBOR MAJETKOVÝ

Činnost majetkového odboru zajišťovalo v roce 2010 celkem
dvacet zaměstnanců ve dvou odděleních, a to oddělení
evidence a účtování o majetku kraje a oddělení nakládání
s majetkem kraje:
• prioritně bylo řešeno dokončení majetkoprávního vypořádání
pro investiční akce ROP na rekonstrukci silnic území kraje,
které jsou financovány z dotačních prostředků z EU;
• po potvrzení MF ČR, že nadále trvá program refundací za
výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř., pokračoval odbor
v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II.
a III. tř.; uplatněný nárok za rok 2010 na státní rozpočet
byl ve výši 4 048 090 Kč za pozemky o celkové rozloze
99 906 m², celý nárok ve výši 4 048 090 Kč byl již státem
uhrazen;
• v roce 2010 pokračovaly průběžně práce na majetkoprávním
vypořádání plánované investiční akce ROP – vybudování
obchvatu Roudnice nad Labem; byly zahájeny práce na
majetkoprávním vypořádání další plánované inv. akce ROP –
obchvatu Chomutova, resp. investiční akce pod označením
„Přeložka silnice III/00732 Chomutov“; odbor zabezpečil
zasmluvnění: nájmy: 21 pozemků o rozloze 8 606 m²,
celkem nájemné 162 135 Kč/rok, výpůjčky: 79 pozemků
o rozloze 47 533 m², nákup 4 pozemků o rozloze 869 m², za
154 850 Kč;
• participoval na negociačních jednáních s 2 novými investory
v PZ Triangle ve formě tvorby smluvních podmínek
v majetkové oblasti;
• pokračoval v zajištění majetkoprávního vypořádání
v PZ Triangle, kde s ohledem na předpokládaný příchod
dalšího investora do zóny je již smluvním závazkem vyřešen
problém majetkoprávních otázek pro nově plánované
inženýrské sítě kanalizace a plánovanou ČOV Staňkovice;
• participoval na výběrovém řízení na nájemce pozemků
v PZ Triangle pro účely provozování FVE;
• jako další aktivitu participující na investičních akcích
financovaných z ROP prováděl majetkoprávní vypořádání
v rámci inv. akcí ROP: všech 3 etap cyklostezky Labe a dále
cyklostezky Ploučnice, přičemž cyklostezky byly v anketě
kraje vyhlášeny za stavbu desetiletí;
• průběžně řešil majetkoprávní vypořádání pro investiční
akce REKO silnic: II/262 Šachov – Děčín; II/265 Krásná
Lípa – Velký Šenov; II/266 a II/267 Severní Lobendava –
Dolní Poustevna; II/227, II/225 v úseku hr. Středočeského
kraje – Žatec, křižovatka s II/224; II/263 Česká Kamenice
– Rumburk – Jiříkov; III/26229, 26223, 26325 – Folknáře;
II/263 stoupací pruh Líska; rozšíření silnice III/2253 Chbany;
dále bylo průběžně řešeno vypořádání pro investiční
akce: Rekonstrukce mostu ev. č. 250-011 na silnici II/250
u obce Výškov u Počerad; Rekonstrukce mostu Počeplice;
Rekonstrukce mostu Hrdly; Křižovatky na silnici II/263
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v průtahu Rumburkem; Okružní křižovatka II/254 v Teplicích;
Úprava křižovatky Krupka; Zvýšení bezpečnosti na silnicích II.
a III. tř. – Přístupová komunikace Škrabky; Děčín – kruhový
objezd Mototechna;
řešil majetkoprávní vypořádání pozemků pod ZZS ÚK,
OS Litoměřice s ČR-ÚZSVM – bezúplatné nabytí 1 785 m²
pozemků;
započal s přípravou majetkoprávního vypořádání pro
investiční akci (aktualizace záborového elaborátu)
„II/247 – Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II. část“;
zabezpečil zasmluvnění pozemků potřebných pro investiční
akci „Protipovodňová opatření na silnici II/261“ – smluvní
vztahy potřebné k podání stavebního povolení při
předpokládaném rozhodnutí o přidělení dotace a realizaci
stavby v I/2011;
zabezpečil zasmluvnění pozemků potřebné pro stavební
řízení v rámci investiční akce „Přeložka III/24721 Sebuzín“
a „Reko mostu ev. č. 24721-1 Sebuzín“; jedná se o stavby
s nejvyšší prioritou, silnice III/24721 je dlouhodobě uzavřena
a tento stav je předmětem veřejné kritiky;
průběžně prováděl majetkoprávní vypořádání s územními
samosprávnými celky týkající se pozemků pod chodníky
a silnicemi;
došlo k vyřešení zápisu vlastnictví k budově Památníku
obětem II. světové války na Mostecku, která jako historický
majetek statutárního města Mostu byla zapsána na základě
souhlasného prohlášení na list vlastnictví města;
probíhala jednání za účelem převodu části budovy
Severočeské vědecké knihovny ve vlastnictví statutárního
města Ústí nad Labem na Ústecký kraj;
v roce 2010 proběhlo celkem 11 dražeb zbytného majetku
kraje, přičemž součet nejnižších podání v těchto dražbách
v úhrnu činil 20 349 515 Kč; stále avšak trvá negativní
vliv finanční krize na trh nemovitostí, proto se v těchto
dražbách nepřihlásil žádný zájemce, a tudíž nebyla vydražena
žádná nemovitost; v závěru roku 2010 byl vybrán nový
zprostředkovatel na prodej zbytného majetku Ústeckého
kraje;
zpracoval a zajistil schválení nových Pravidel pro prodej
nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje;
veškeré pohyby majetku byly proúčtovány na majetkové účty
kraje;
v roce 2010 byly sloučeny některé příspěvkové organizace,
při předávání asistoval i majetkový odbor.
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02.18

ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ

Oddělení legislativní poskytovalo právní servis zejména
samosprávným orgánům kraje, tj. Zastupitelstvu, Radě,
hejtmance a také jejich iniciativním, kontrolním a poradním
orgánům, tj. výborům Zastupitelstva a komisím Rady. Zejména
se jednalo o vypracování stanovisek, právních názorů,
výkladů, účast na jednáních s právní problematikou a také
konzultace návrhů usnesení předkládaných orgánům kraje.
Oddělení také zajišťovalo právní pomoc v rámci výkonu
zřizovatelských a zakladatelských pravomocí. Konkrétně se
jednalo např. o záležitosti společnosti Krajská zdravotní, a. s.,
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob,
a zakládání nových obecně prospěšných společností. Oddělení
zajišťovalo komplexní připomínkové řízení k návrhům
právních předpisů předkládaných kraji k vyjádření a přípravu
legislativních iniciativ (zejména balíček legislativních opatření
v návaznosti na výstupy bezpečnostní konference). V mezích
působnosti kraje byla poskytována metodická pomoc obcím.
Jednalo se především o záležitosti vydávání nařízení obcí
a problematiku povolebního uspořádání.
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Oddělení právní se zaměřovalo na právní servis poskytovaný
krajskému úřadu, zejména se jednalo o vypracování
stanovisek, právních názorů, výkladů, účast na jednáních
s právní problematikou a zastupování kraje či krajského
úřadu při soudních řízeních nebo při řízeních vedených před
jinými státními orgány. V rámci poskytování tohoto právního
servisu každodenně řešilo jak významné, tak i relativně
méně významné právní věci. Z významných právních věcí lze
například uvést vyjednání a realizaci návrhů smluv o vstupu
tří investorů do průmyslové zóny Triangle, právní stanovisko
k zákonnosti vyhlášení stavu nebezpečí v katastrálním území
obce Hřensko, komplex smluv vztahujících se k realizaci
fotovoltaické elektrárny. Právní oddělení značnou měrou
přispělo k vytvoření systému komplexní péče o pohledávky
Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací.
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02.19

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
vykonává agendu v přenesené působnosti, mimo jiné na
úseku živnostenského podnikání, evidence zemědělských
podnikatelů, cenové kontroly, přestupků, evidence obyvatel,
matriky, veřejnoprávních smluv, veřejných sbírek, státního
občanství, voleb, válečných hrobů, vidimace a legalizace,
registrace zájmových sdružení právnických osob, pokojného
stavu. Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
vykonává některé agendy jako odvolací orgán a některé
agendy jako orgán I. stupně.
Celkem bylo v roce 2010 vydáno 11 260 osvědčení
o státním občanství, 247 rozhodnutí o odvolání proti
přestupkům, správním deliktům a rozhodnutí o přezkumu.
Celkem bylo vydáno v I. stupni 36 rozhodnutí o uložení

62

sankce za porušení právních předpisů a 101 rozhodnutí
o souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv obcí. V roce
2010 bylo provedeno celkem 99 kontrol na obcích, resp.
obecních úřadech se zaměřením na výkon přenesené
působnosti. Celkem bylo v roce 2010 provedeno 273 kontrol
u podnikatelských subjektů v rámci Ústeckého kraje.
V průběhu celého roku byly konány dle jednotlivých oblastí
výkonu přenesené působnosti porady, semináře a konzultační
dny s pracovníky obecních úřadů a současně byla vykonávána
metodická činnost dle aktuálních potřeb jednotlivých
pracovníků obcí.
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02.20

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY
A REALIZACE PROJEKTŮ

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů je členěn
na 3 oddělení, a to oddělení strategie, oddělení projektů
a oddělení grantů EU.
Oddělení strategie je nové oddělení, které v rámci odboru
strategie, přípravy a realizace projektů vzniklo od 1. 4. 2010.
Oddělení zajišťuje realizaci úspěšných projektů financovaných
z dotačních programů ČR a EU. Dále vyhledává vhodné
dotační programy pro Ústecký kraj, realizuje komunikaci
a pravidelné setkávání se zástupci obcí, které chtějí
předkládat žádosti o dotaci do programů ČR a EU. Oddělení
strategie v roce 2010 připravilo celkem 8 projektových
žádostí do různých dotačních programů ČR a EU (programy
přeshraniční a nadnárodní spolupráce). V roce 2010 oddělení
zajišťovalo realizaci projektu „Listen to the Voice of Villages“
podpořeného z programu nadnárodní spolupráce Central
Europe.
Oddělení grantů EU pro vzdělávání vystupuje
v implementační struktuře operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost jako zprostředkující subjekt.
Oddělení kompletně řídí a administruje 4 globální granty
(3 globální granty v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání,
1 globální grant v prioritní ose 3 Další vzdělávání ), celkem
ke konci roku bylo v realizaci 95 projektů v celkové výši
800 mil. Kč. Dále oddělení zajišťuje průběžnou administrativní
kontrolu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, v průběhu
roku 2010 bylo příjemcům proplaceno téměř 200 mil. Kč ve
více než 150 předložených žádostech o platbu.
V průběhu roku 2010 byla realizována 4. výzva
k předkládání žádostí o grantový projekt s alokací
90,2 mil. Kč. Jednalo se o zbývající prostředky v rámci 1. etapy
globálních grantů. Předloženo bylo 84 žádostí v celkovém
požadavku 300 mil. Kč. V říjnu 2010 ZÚK schválilo 22 projektů
k realizaci.
Současně proběhla 2. výzva k předkládání žádostí
o grantový projekt v oblasti podpory 3.2 na alokaci 80 mil. Kč.
V rámci výzvy bylo předloženo 36 žádostí v celkovém
požadavku více jak 139,9 mil. Kč. V prosinci 2010 schválilo
ZÚK 18 projektů k realizaci.
Oddělení grantů realizuje 3 vlastní projekty v rámci
technické pomoci OP VK, které slouží pro potřeby zajištění
řízení a administrace globálních grantů.
V červnu 2010 byla vyhlášena Řídícím orgánem – MŠMT
2. výzva k předložení návrhů na globální granty krajů na
období 2011–2013. Oddělení grantů EU zpracovalo žádosti
na globální granty v celkové výši 332 mil. Kč, které byly
předloženy Řídícímu orgánu v daném termínu, tj. v polovině
října 2010.
Zástupci oddělení se pravidelně zúčastňují pracovních skupin
v rámci MŠMT a jednání Monitorovacího výboru OP VK.
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Oddělení projektů zajišťuje administraci Fondu hejtmanky
Ústeckého kraje, zahrnující především konzultace
a poradenskou činnost pro žadatele a příjemce dotace
a následnou kontrolu projektů a vyúčtování dotace.
Jako správce Fondu hejtmanky Ústeckého kraje odbor
v roce 2010 přijal a administrativně posoudil a připravil
k projednání 378 žádostí o příspěvek z Fondu hejtmanky
ÚK. V průběhu roku bylo dle usnesení Rady a Zastupitelstva
přiděleno 103 dotací v celkové výši 29 342 tis. Kč. Z tohoto
objemu bylo dotací ve výši 11 592 tis. Kč podpořeno
15 investičních projektů a 88 neinvestičních projektů bylo
podpořeno dotací ve výši 17 750 tis. Kč.
Oddělení realizuje veřejnosprávní kontroly u příjemců
dotace z fondu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, a průběžné monitorovací
kontroly realizace investičních projektů. V rámci kontrol
bylo prověřeno, zda jsou dodržovány právní předpisy
a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému
a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, resp.
zda jsou veřejné prostředky použity ke stanoveným cílům
a účelům. V roce 2010 bylo provedeno 42 veřejnosprávních
a 15 monitorovacích kontrol.
V rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností na území Ústeckého
kraje (tzv. 15 ekomiliard) spolupracuje odbor s obcemi
dotčenými těžbou hnědého uhlí na Mostecku, Chomutovsku,
Ústecku a Teplicku na přípravě a realizaci revitalizačních
projektů zaměřených především na obnovu krajiny
a vybudování infrastruktury pro rozvoj obcí.
Odbor se v průběhu roku 2010 podílel na zajišťování
činností Ústeckého kraje jako jednoho z členů zájmového
sdružení právnických osob „Terezín – město změny“,
konkrétně na realizaci projektu „Terezín – projekt oživení
kulturních památek“. Na tento projekt poskytlo Ministerstvo
kultury ČR dotaci ve výši 499,33 mil. Kč z Integrovaného
operačního programu v rámci prioritní osy 5 Národní podpora
využití potenciálu kulturního dědictví. Strategickým cílem
je postupná záchrana a obnova jedinečného barokního
komplexu pevnostního systému, oživení bývalých armádních
objektů a jejich využití pro poskytování a rozvoj vzdělávacích,
společenských a kulturních aktivit.
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ODBOR KONTROLY

Odbor kontroly zajišťuje činnosti jak v samostatné, tak
i v přenesené působnosti kraje. Na úseku samostatné
působnosti je specializovaným útvarem, který na základě
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vykonává
kontroly u příspěvkových organizací Ústeckého kraje, ale
i u příjemců finančních prostředků, které jim jsou poskytovány
z rozpočtu kraje. Je tak vedle útvaru interního auditu
významnou složkou vnitřního kontrolního systému Ústeckého
kraje. Do samostatné působnosti spadá i agenda stížností,
jejich evidence, vyřizování a statistické vyhodnocování.
V přenesené působnosti realizuje odbor na základě
ustanovení § 42 a § 53 zákona o obcích přezkumy
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Ústeckého
kraje a zajišťuje další činnosti dle zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, které s přezkumy souvisejí.
Souběžně s těmito hlavními náplněmi práce poskytuje
ostatním odborům krajského úřadu, příspěvkovým
organizacím i obcím metodickou pomoc v oblastech své
působnosti.
Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly se ve své činnosti
zaměřuje na systematickou kontrolu hospodaření s veřejnými
prostředky, které patří Ústeckému kraji a jeho příspěvkovým
organizacím. V roce 2010 bylo pracovníky oddělení
realizováno 36 kontrolních akcí, při kterých byly prověřeny
veřejné prostředky v celkovém objemu 3 309 578,029 tis. Kč.
Objem zjištěných nedostatků z těchto kontrol činil
579 823,407 tis. Kč, z toho použití 924,154 tis. Kč bylo
posouzeno jako neoprávněné čerpání veřejných prostředků,
tedy jako porušení rozpočtové kázně.
Všechny provedené kontroly se týkaly příspěvkových
organizací kraje a prověřeny tak byly různé oblasti jejich
hospodaření se svěřeným majetkem i s příspěvkem zřizovatele
poskytnutým na jejich činnost. U 15 organizací byla
provedena komplexní kontrola jejich hospodaření v roce
2009; u 21 to byly tematické kontroly – na zadávání veřejných
zakázek, na hospodaření s peněžními fondy organizace a na
nakládání s majetkem. Cílem kontrol bylo ověřit kontrolované
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oblasti z hlediska hospodárnosti, efektivnosti, správnosti
vedení účetnictví, dodržování obecně závazných právních
norem, vnitřních předpisů i pokynů zřizovatele.
Oddělení přezkumu hospodaření obcí dokončilo
k datu 31. 5. 2010 přezkumy hospodaření za rok 2009
u 297 subjektů, které požádaly o kontrolu svého hospodaření
krajský úřad (273 obcí a 24 dobrovolných svazků obcí).
Krajský úřad tak kontroloval hospodaření 76 % všech těchto
subjektů v kraji. Závažnější nedostatky v oblasti účetnictví
a rozpočtového hospodaření byly zjištěny u 33 subjektů, to je
11 % z celkového počtu kontrolovaných obcí a dobrovolných
svazků obcí. U 5 z nich měly tyto nedostatky povahu
správních deliktů, za které byly uloženy sankce v celkové výši
57 tis. Kč.
Ve druhé polovině roku pak byly zahájeny přezkumy
hospodaření za rok 2010. K 31. 12. realizovali pracovníci
oddělení dílčí kontroly u 293 subjektů, které o přezkum
hospodaření požádaly krajský úřad (269 obcí, 24 DSO).
Oddělení všeobecné kontroly a stížností v rámci vnitřní
kontrolní činnosti průběžně sledovalo a vyhodnocovalo
plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi
a úřady práce. Pozornost byla dále zaměřena i na dodržování
příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
která procesně upravují postup kontroly a metodiku
ústředních správních úřadů. V průběhu roku 2010 tak bylo
prověřeno kolem 200 protokolů o kontrole zpracovaných
jednotlivými odbory krajského úřadu.
Dále bylo kontrolováno dodržování vnitřní směrnice S-29
Pravidla pro vyřizování petic a stížností, zejména pokud jde
o lhůty a způsob vyřízení. Odbor přímo prošetřoval a vyřizoval
53 stížností. Celkem bylo administrativně zpracováno
241 stížností a 18 petic doručených v roce 2010 jednotlivým
orgánům ÚK.
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ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

Činnost útvaru zajišťovali v roce 2010 tři zaměstnanci. Cílem
auditních akcí v roce 2010 bylo nezávislé a objektivní ujištění
o funkčnosti vnitřního kontrolního systému, spolehlivosti
finančních i provozních informací, o účinnosti a efektivnosti
zajišťovaných prostředků, o stavu zajištění ochrany aktiv
a dodržování právních i vnitřních předpisů v orgánu veřejné
správy.
V roce 2010 byla činnost útvaru interního auditu
realizována v souladu s ročním plánem, který byl upravován
i podle identifikace nových rizik nebo potřeb vedení
krajského úřadu. Dále útvar zabezpečoval poradenskou
a konzultační činnost vůči odborům krajského úřadu,
především v oblasti dotací, dotačních a operačních programů,
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vyjadřoval se k materiálům předkládaným RÚK, zapojil se
do připomínkování vnitřních předpisů KÚ a podílel se i na
připomínkovém řízení k návrhům některých právních norem
a materiálů pro jednání vlády.
Doporučení interního auditu navržená řediteli krajského
úřadu nejčastěji směřovala ke zvýšení podílu řídící kontroly
zajišťované vedoucími zaměstnanci úřadu, k předcházení
možným rizikům, k aktualizaci vnitřních předpisů nebo jejich
doplnění a ke zkvalitnění řízení provozních a finančních
činností.
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03

PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
ÚSTECKÉHO
KRAJE

OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Ústav sociální péče Jiříkov, p. o.
ředitel: Ing. Pavel Maleček
Londýnská 563, 407 53 Jiříkov
tel.: 412 337 005
e-mail: reditel@uspjirikov.cz
www.uspjirikov.cz

Ústav sociální péče Lobendava, p. o.
ředitelka: Ing. Věra Bršlicová
Lobendava 105, 407 84 Lobendava
tel.: 412 397 934
e-mail: vera.brslicova@usplobendava.cz
www.usplobendava.cz

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.
ředitelka: Ing. Lenka Miláková
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
tel.: 474 944 252, 474 334 506
e-mail: milakova@dsskm.cz
www.dsskm.cz

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, p. o.
ředitel: Mgr. Rostislav Kolačev
Snědovice 1, 411 74 Snědovice
tel.: 416 857 221
e-mail: reditel@uspsnedovice.cz
www.uspsnedovice.cz

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
ředitel: Mgr. Karel Reissmüller
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
tel.: 416 535 075
e-mail: csp.litomerice@seznam.cz
www.csplitomerice.cz

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.
ředitel: Jiří Šimůnek
Zátiší 177, 435 42 Litvínov 8
tel.: 476 742 030, 476 756 111
e-mail: jsimunek@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz

Ústav sociální péče Tuchořice, p. o.
ředitel: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS.
Tuchořice 1, 439 69 Tuchořice
tel.: 415 735 880, 415 735 881
e-mail: usp.tuchorice@email.cz
www.usptuchorice.cz

Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p. o.
ředitel: Jiří Nikl
Nová Ves v Horách 206, 435 45 Nová Ves v Horách
tel.: 476 113 160
e-mail: usp.nova.ves@seznam.cz
www.uspnovaves.cz

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky, p. o.

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška – Kamenice, p. o.
ředitelka: Mgr. Dagmar Vaňková
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 366, 412 555 345
e-mail: usp131@volny.cz
www.uspoleska.cz

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o.
ředitel: Mgr. Hynek Matonoha
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
tel.: 417 837 323
e-mail: usp@usp-haj.cz
www.usp-haj.eu

Domov důchodců a ústav sociální péče
Krásná Lípa, p. o.
ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá (od 18. 3. 2011)
Nemocniční 1056/19, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 345
e-mail: novy@ddkrasnalipa.cz
www.ddkrasnalipa.cz

Domov důchodců Šluknov, p. o.
ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
tel: 412 386 312
e-mail: dagmar.hlucha@tiscali.cz
www.ddsluknov.cz

Domov důchodců Meziboří, p. o.
ředitelka: Helena Tichá
Okružní 104, 435 13 Meziboří
tel.: 476 748 263, 476 748 218
e-mail: reditelka@ddmezibori.cz
www.ddmezibori.cz

Domov důchodců Dubí, p. o.
ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
tel.: 417 571 067, 417 571 102
e-mail: reditel@dddubi.cz
www.dddubi.cz

Domov důchodců Teplice, p. o.
ředitel: Mgr. Jan Žák
U Nových lázní 8, 415 01 Teplice
tel.: 417 539 913
e-mail: ddnl@volny.cz
www.domovduchodcuteplice.cz

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: Mgr. Pavol Dobiš
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem – centrum
tel.: 475 666 610, 475 666 611
e-mail: reditel@dozp-ul.cz
www.dozp-ul.cz

ředitelka: Mgr. Blanka Trojanová
Brtníky 119, 407 60 Brtníky
tel.: 412 336 084, 412 336 137
e-mail: trojanova@dozpbrtniky.cz
www.dozpbrtniky.cz
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OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.

Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.

ředitel: MUDr. Ilja Deyl
Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 234 513, 475 234 111
e-mail: deyl.ilja@zzsuk.cz
www.zzsuk.cz

ředitel: MUDr. Jaroslav Müllner
Ryjice č. p. 1, 403 31 Ústí nad Labem
tel.: 472 734 050
e-mail: prijem@nnp.ryjice.cz
www.nnpryjice.cz

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.

Krajské nemocnice, p. o.

ředitel: Ing. Ladislav Henlín
Petrohrad č. p. 1, 439 85 Petrohrad
tel.: 415 236 136, 415 236 111
e-mail: ladislav.henlin@plpetrohrad.cz
www.plpetrohrad.cz

ředitel: MUDr. Tomáš Indra
Sociální péče 3166/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 140

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.
ředitelka: PhDr. Milada Šilhová
Husitská 1683, 434 01 Most-Zahražany
tel.: 476 446 311
e-mail: silhova@kumost.cz
www.kumost.cz

Lékárenská služba Teplice, p. o.
ředitel: Ing. Petr Severa
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 434
e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz

Krajská zdravotní, a. s.
Nemocnice následné péče Most, p. o.
ředitel: MUDr. Leo Rychlý
Žižkova 1304, 434 01 Most
tel.: 476 449 111
e-mail: rychly.leo@nnpmost.cz
www.nnpmost.cz

jediný akcionář: Ústecký kraj
ředitel: Ing. Eduard Reichelt
Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
tel.: 477 114 105
e-mail: sekretariat@kzcr.eu

OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o.
ředitel: Ing. Alfréd Dytrt
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
tel: 475 240 150
e-mail: sekretariat@gymjat.cz
www.gymjat.cz

Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
Stavbařů 5, p. o.
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Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Stará 99, p. o.
ředitelka:: Ing. Helena Mudrochová
Stará 99/3299, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 771 306
e-mail: mudrochova@sps-ul.cz
www.sps-ul.cz

Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, p. o.

ředitel: Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák
Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 775 674
e-mail: reditel@gym-ul.cz
www.gym-ul.cz

ředitel: Mgr. Jaroslav Mareš
Stará 100/2702, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 773 399
e-mail: ulsos@ulsos.cz
www.ulsos.cz

Obchodní akademie a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.

Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem,
Keplerova 7, p. o.

ředitel: Ing. Roman Jireš
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 316 811
e-mail: skola@oaulpar.cz
www.oaulpar.cz

ředitelka:: Mgr. Irena Koťátková
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 316 981
e-mail: reditel@obchodniskola.cz
www.obchodniskola.cz

Obchodní akademie, Ústí nad Labem,
Národního odboje 17, p. o.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o.

ředitelka:: Ing. Zdeňka Králová
Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 250
e-mail: kralova@oaul.cz, sekretariat@oaul.cz
www.oaul.cz

ředitelka:: PhDr. Miroslava Zoubková
Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 211 276
e-mail: m.zoubkova@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická,
Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.

Integrovaná střední škola stavební,
Ústí nad Labem, Čelakovského 5, p. o.

ředitel: Ing. Ladislav Skřivan
Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 050, 475 240 052, 475 240 054
e-mail: sekret@spsul.cz
www.spsul.cz

ředitel: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 501 222
e-mail: isss@isssul.cz
www.isssul.cz
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Střední škola elektrotechniky a spojů,
Ústí nad Labem – Stříbrníky, p. o.

Základní umělecká škola Evy Randové,
Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p. o.

ředitel: Mgr. Pavel Valášek
Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem – Stříbrníky
tel.: 472 770 420, 472 770 460
e-mail: skola@sseas.cz
www.sseas.cz

ředitelka: Karla Herajnová
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 211 914
e-mail: herajnova@zuserandove.cz
www.zuserandove.cz

Střední škola technická, Ústí nad Labem,
U Panského dvora 1006, p. o.

Základní umělecká škola, Ústí nad Labem –
Neštěmice, Národní 209, p. o.

ředitelka: PaedDr. Mgr. Alena Poradová
U Panského dvora 1006, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 214 614
e-mail: sekretariat@sstul.cz
www.sstul.cz

ředitel: Jan Beneš
Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem
tel.: 475 733 877
e-mail: zus.nestemice@volny.cz
www.zus-nestemice.cz

Střední škola, Trmice, p. o.

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Malátova 12, p. o.

ředitel: Mgr. Pavel Caitaml
Václavské náměstí 10, 400 04 Trmice
tel.: 475 669 150
e-mail: reditel@soutrmice.cz
www.soutrmice.cz

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna,
Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622, p. o.
ředitelka: PaedDr. Eliška Müllerová
Kpt. Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 742 938
e-mail: dm.jarose@volny.cz
www.domovmladezeusti.cz

Speciální základní škola a Praktická škola,
Trmice, Fügnerova 22, p. o.
ředitelka: Mgr. Eva Bendelová
Fügnerova 22, 400 04 Trmice
tel.: 475 620 301
e-mail: zvs_trmice@volny.cz
www.zvstrmice.cz

Základní škola praktická, Ústí nad Labem,
Studentská 297, p. o.
ředitelka: Mgr. Bohuslava Pavelková
Studentská 297, 403 31 Ústí nad Labem
tel.: 472 733 881
e-mail: zvs.studentska@volny.cz
www.zsprakticka.wz.cz

Základní škola praktická, Ústí nad Labem,
Karla IV. 34, p. o.
ředitelka: Mgr. Anna Bartůňková
Karla IV. 34/12, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 669
e-mail: zvs.strekov@volny.cz
www.zsp-strekov.xf.cz

Základní škola praktická, Velké Březno,
Zahradní 182, p. o.
ředitelka: Mgr. Marcela Prokůpková
Zahradní 182, 403 23 Velké Březno
tel.: 475 228 259
e-mail: prokupkova.m@post.cz
www.zsp-velkebrezno.cz

Základní škola speciální a Mateřská škola,
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Martina Brhelová
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 772 029
e-mail: spec.skoly@volny.cz
www.volny.cz/spec.skoly
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ředitelka: Bc. Jana Skalová
Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 326
e-mail: smsmalatova@centrum.cz
www.ms-malatova.estranky.cz

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Štefánikova 761, p. o.
ředitelka: Hana Zumrová
Štefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 744 482
e-mail: smsstefanikova@volny.cz
www.smsul.freepage.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, p. o.
ředitelka: Mgr. Alena Novotná
Špálova 2/2712, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 772 108
e-mail: detskydomov@volny.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, p. o.
ředitelka: Mgr. Hana Melzerová
Truhlářova 16/526, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 771
e-mail: ddstrekov.red@volny.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, p. o.
ředitel: PaedDr. Milan Vostrý
403 36 Tisá 280
tel.: 475 222 405
e-mail: ddtisa@volny.cz

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny,
Poděbradova 661, p. o.
ředitel: PaedDr. Milan Rieger
Poděbradova 661, 440 62 Louny
tel.: 415 653 565
e-mail: gvh@glouny.cz
www.glouny.cz

Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, p. o.
ředitelka: Mgr. Marie Honzlová
Komenského 843, 441 14 Podbořany
tel.: 415 214 541
e-mail: reditel@gymnazium.podborany.cz
www.gymnazium.podborany.cz
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Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p. o.

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, p. o.

ředitel: PaedDr. Miroslav Řebíček
Studentská 1075, 438 01 Žatec
tel.: 415 740 592
e-mail: reditel@gymnaziumzatec.cz
www.gymnaziumzatec.cz

ředitel: Mgr. Alexandr Bednář
Pražská 808, 439 31 Měcholupy 1
tel.: 415 722 508
e-mail: specialniskola@lz-mecholupy.cz
www.lzs-mecholupy.cz

Obchodní akademie generála Františka Fajtla,
Louny, p. o.

Speciální základní škola, Louny,
Poděbradova 640, p. o.

ředitel: Ing. Miloslav Bouda
Osvoboditelů 497, 440 64 Louny
tel.: 414 142 729
e-mail: oa.louny@post.cz
www.oalouny.cz

ředitel: Mgr. Miroslav Šaloun
Poděbradova 640, 440 01 Louny
tel.: 415 654 372
e-mail: zvs.ln@worldonline.cz

Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, p. o.
ředitel: Ing. Bohuslav Kuneš
Studentská 1354, 438 01 Žatec
tel.: 415 742 106
e-mail: oa.zatec@arsys.cz
www.oazatec.cz

Střední odborná škola technická a Střední
odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, p. o.
ředitelka: Mgr. Simona Vágnerová
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
tel.: 415 655 489
e-mail: sostlouny@sostlouny.cz
www.sostlouny.cz

Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, p. o.
ředitel: Mgr. Viktor Kolovratník
Postoloprtská 2636, 440 01 Louny
tel.: 415 671 551, 415 671 597
e-mail: sekretariat@ssstavlouny.cz
www.ssstavlouny.cz

Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o.
ředitelka: Ing. Eva Klímová
Sv. Čecha 1180, 438 01 Žatec
tel.: 415 740 365
e-mail: sekretariat@zemskolazatec.cz
www.zemskolazatec.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Podbořany, p. o.
ředitel: PaedDr. Ladislav Grössl
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
tel.: 415 237 710
e-mail: skola@sos-podborany.cz
www.sos-podborany.cz

Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, p. o.
ředitelka: Věra Popelková
Obránců míru 638, 438 01 Žatec
tel.: 415 710 591
e-mail: ddm-zatec@seznam.cz

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně,
Louny, Čeňka Zemana 431, p. o.
ředitel: Václav Drexler
Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny
tel.: 415 655 638
e-mail: zsdpl.zastupce@centrum.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, p. o.
ředitelka: Mgr. Jaroslava Kohoutová
Pražská 808, 438 01 Žatec
tel.: 415 710 795
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.cz
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Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o.
ředitel: RNDr. Zdeněk Bergman
Čs. dobrovolců 11/530, 415 01 Teplice
tel.: 417 813 081
e-mail: bergman@gymtce.cz
www.gymtce.cz

Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, p. o.
ředitelka: Mgr. Marie Sachetová
Masarykova 12, 419 32 Duchcov
tel.: 417 831 133
e-mail: gymdux.sachetova@seznam.cz
www.gymdux.com

Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, p. o.
ředitel: Mgr. Josef Klusáček
Poštovní 3/464, 415 40 Teplice
tel.: 417 538 733
e-mail: info@oateplice.cz
www.oateplice.cz

Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, p. o.
ředitel: Ing. Vlastimil Klobása
Benešovo nám. 1/604, 415 49 Teplice
tel.: 417 537 730
e-mail: reditel@spsteplice.cz
www.spsteplice.cz

Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, p. o.
ředitelka: Ing. Jana Poláková
Kubicových 2/692, 419 41 Duchcov
tel.: 417 835 336
e-mail: polakova@spsduchcov.cz
www.spsduchcov.cz

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o.
ředitel: Mgr. Milan Kubík
Českobratrská 15, 415 01 Teplice
tel.: 417 538 395
e-mail: pam@konzervatortp.cz
www.konzervatorteplice.cz

Hotelová škola, Teplice, p. o.
ředitel: Mgr. Jiří Nekuda
Smetanovo nám. 786, 415 02 Teplice
tel.: 417 537 111
e-mail: info@hotelovkatp.cz
www.hotelovkatp.cz

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Zdeněk Pešek
Alejní 12, 415 01 Teplice
tel.: 417 538 823
e-mail: ststeplice@seznam.cz
www.ststeplice.cz
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Střední škola stavební, Teplice, p. o.

Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o.

ředitel: Ing. Ota Samsony
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
tel.: 417 575 343
e-mail: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
www.ssstavebni.tce.cz

ředitel: Aleš Perch
Masarykova 70, 415 01 Teplice
tel.: 417 538 840
e-mail: reditel@ddmteplice.cz
www.ddmteplice.cz

Speciální základní škola a Mateřská škola,
Teplice, U Červeného kostela 110, p. o.

Dům dětí a mládeže „Sluníčko”, Duchcov,
Družby 1006, p. o.

ředitelka: Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová
U Červeného kostela 110, 415 02 Teplice
tel.: 417 539 268
e-mail: zs_a_ps@volny.cz
www.szsamsteplice.cz

ředitelka: Mgr. Eva Hrbáčková
Družby 1006, 419 01 Duchcov
tel.: 417 836 078
e-mail: slunicko@ddmduchcov.cz
www1.ddmduchcov.com

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, p. o.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého
kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice, Lípová 651/9, p. o.

ředitelka: Mgr. Bc. Iveta Krzáková
Kmochova 205/10, 418 01 Bílina
tel.: 417 820 031
e-mail: zvsiaspc@quick.cz
www.zvsiaspc.bilina.indos.cz

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická
škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov,
Školní 1, p. o.
ředitelka: Mgr. Blanka Stádníková
Školní 1, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 324
e-mail: zvsi-duchcov@volny.cz

Speciální základní škola a Speciální mateřská
škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Vanda Korandová
Trnovanská 1331, 415 02 Teplice
tel.: 417 537 428
e-mail: vanda.korandova@spcteplice.cz
www.spcteplice.cz

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o.
ředitelka: Jiřina Němcová
Chelčického 4, 415 01 Teplice
tel.: 417 530 938
e-mail: reditelka@zusteplice.cz
www.zusteplice.cz

Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, p. o.
ředitelka: Eva Valtová
Dlouhá 134, 417 02 Dubí 2
tel.: 417 571 797
e-mail: zusdubi@volny.cz
www.zusdubi.cz

Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka,
Duchcov, p. o.
ředitelka: Bc. Šárka Gauseová
Kubicových 2/692, 419 41 Duchcov
tel.: 417 835 357
e-mail: zus_dux@volny.cz
www.zusduchcov.ic.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka,
Libušín 151, p. o.
ředitel: Mgr. Radovan Konečný
Libušín 151, 417 41 Krupka
tel.: 417 851 684
e-mail: konecny.r@ddkrupka.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p. o.
ředitelka: Mgr. Eva Valentová
Tuchlov 47, 417 65 Ohníč
tel.: 417 825 666
e-mail: ddtuchlov@ddtuchlov.cz
www.ddtuchlov.cz (dočasně mimo provoz)
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ředitelka: Mgr. Marie Šťastná
Lípová 651/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 535 218
e-mail: marie.stastna@pppuk.cz
www.pppuk.cz

Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o.
ředitel: Mgr. Karel Vacek
Čs. armády 1530, 434 46 Most
tel.: 476 441 974
e-mail: director@gymmost.cz
www.gymmost.cz

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
Studentská 640, p. o.
ředitel: PaedDr. Karel Zdražil
Studentská 640, 436 67 Litvínov
tel.: 476 753 023
e-mail: gymlit@gtgm.cz
www.gtgm.cz

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální
a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Most, p. o.
ředitelka: RNDr. Jana Adamcová
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
tel.: 476 707 803
e-mail: skola@vos-oamost.cz
www.vos-oamost.cz

Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, p. o.
ředitelka: Mgr. Zdeňka Němečková
Topolová 584, 434 47 Most
tel.: 476 769 501
e-mail: zdenka.nemeckova@spsmost.cz
www.spsmost.cz

Střední škola technická, Most-Velebudice,
Dělnická 21, p. o.
ředitel: Mgr. Jiří Škrábal
Dělnická 21, 434 80 Most-Velebudice
tel.: 476 137 211
e-mail: director@sstmost.cz
www.sstmost.cz

Střední odborná škola, Meziboří,
nám. 8. května 400, p. o.
ředitel: Ing. Jiří Tyšer
nám. 8. května 400, 435 13 Meziboří
tel.: 476 748 210
e-mail: tyser@issm.cz
www.issm.cz
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Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, p. o.
ředitelka: Ing. Alena Přibylová
Mládežnická 236, 435 41 Litvínov-Hamr
tel.: 476 753 436
e-mail: soshamr@skolahamr.cz
www.skolahamr.cz

Střední škola gastronomie a služeb, Most,
Jana Palacha 711, p. o.
ředitelka: PaedDr. Hana Praženicová
Jana Palacha 711/2, 434 01 Most
tel.: 476 702 669
e-mail: soupalach@soupalachmost.cz
www.soupalachmost.cz

Základní škola speciální, Základní škola praktická
a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o.
ředitelka: Mgr. Hana Slapničková
Jana Palacha 1534, 434 01 Most
tel.: 476 700 000
e-mail: vedeni@specmo.cz
www.specmo.cz

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most,
Zdeňka Štěpánka 340, p. o.
ředitelka: PhDr. Mgr. Hana Ajmová
Zdeňka Štěpánka 340, 434 01 Most
tel.: 476 706 164
e-mail: zsdysmost@volny.cz
www.zsdysmost.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K. H. Borovského 1146, p. o.
ředitelka: Bc. Marcela Stützová
K. H. Borovského 1146, 434 01 Most
tel.: 476 703 647
e-mail: ddkhb@edu-most.cz
www.ddmost.wm.cz/index.php

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny,
Dolní 310, p. o.
ředitelka: Hana Řebíková
Dolní 310, 435 46 Hora Sv. Kateřiny
tel.: 476 113 161
e-mail: ddhsk@quick.cz
www.ddhsk.wm.cz/index.php

Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, p. o.
ředitelka: Miloslava Kellerová
Okružní 1235, 434 01 Most
tel.: 476 707 154
e-mail: ddmmost@seznam.cz
www.ddmmost.cz

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o.
ředitel: Mgr. Jaroslav Zahrádka
Mostecká 3000, 430 11 Chomutov
tel.: 474 624 140
e-mail: info@gymcv.cz
www.gymcv.cz

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.
ředitelka: PaedDr. Hana Kožíšková
5. května 620, 432 01 Kadaň
tel.: 474 342 718
e-mail: info@gymnazium-kadan.cz
www.gymnazium-kadan.cz
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Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o.
ředitelka: Ing. Jaroslava Kovandová
Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 372 236
e-mail: gymkl@gymkl.cz
www.gymkl.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, p. o.
ředitel: Ing. Jan Lacina
Školní 50/1060, 430 11 Chomutov
tel.: 474 628 992
e-mail: machacek@spscv.cz
www.spscv.cz

Střední zdravotnická škola, Chomutov,
Palackého 3, p. o.
ředitelka: PaedDr. Bc. Soňa Valušková
Palackého 3, 430 01 Chomutov
tel.: 474 629 921
e-mail: info@szscv.cz
www.szscv.cz

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Kadaň, Komenského 562, p. o.
ředitel: PaedDr. Zdeněk Hrdina
Komenského 562, 432 01 Kadaň
tel.: 474 343 395
e-mail: sps-kadan@sps-kadan.cz
www.sps-kadan.cz

Střední odborná škola služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, 5. května 680, p. o.
ředitel: Ing. Jiří Marek
5. května 680, 432 01 Kadaň
tel.: 474 334 648, 474 333 112
e-mail: amoskadan@volny.cz
www.amoskadan.cz

Střední škola energetická a stavební, Chomutov,
Na Průhoně 4800, p. o.
ředitel: Mgr. Jan Mareš
Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
tel.: 474 629 954
e-mail: info@ssescv.cz
www.ssescv.cz

Obchodní akademie, Střední odborná škola
gastronomie a Střední odborné učiliště,
Chomutov, p. o.
ředitel: Ing. Karel Prager
Černovická 2901, 430 03 Chomutov
tel.: 474 616 201
e-mail: skola@udlice.cz
www.oacv.cz

Střední škola technická a automobilní, Chomutov, p. o.
ředitel: Ing. Václav Sailer
Pražská 702, 430 01 Chomutov
tel.: 474 651 848, 474 651 849
e-mail: sstacv@sstacv.cz
www.sstacv.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822, p. o.
ředitelka: Mgr. Jitka Pojmanová
Čelakovského 822, 430 01 Chomutov
tel.: 474 624 285
e-mail: reditel@ddcv.cz
www.ddcv.cz
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Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o.
ředitelka: Marie Kafková
Zámecká 1, 431 56 Mašťov
tel.: 474 397 234
e-mail: detskydomov.mastov@tiscali.cz

Dětský domov, Vysoká Pec 145, p. o.
ředitelka: Bc. Libuše Houdová
Vysoká Pec 145, 431 59 Vysoká Pec
tel.: 474 687 282
e-mail: dd.vysoka.pec@seznam.cz
www.ddvysokapec.wm.cz

Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, p. o.
ředitel: Mgr. Milan Märc
Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
tel.: 474 628 535
e-mail: reditel@ddmcv.cz
www.ddmcv.cz

Gymnázium Děčín, p. o.
ředitel: Mgr. Václav Lešanovský
Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín I
tel.: 412 704 131
e-mail: info@gymnaziumdc.cz
www.gymnaziumdc.cz

Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, p. o.
ředitelka: Mgr. Ivana Mastíková
Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
tel.: 412 584 002
e-mail: info@gymnazium-ck.cz
web.gymnazium-ck.cz

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o.
ředitel: Mgr. Roman Kroutil
Komenského 10, 408 15 Rumburk
tel.: 412 332 491
e-mail: reditelstvi@gymrumburk.cz
www.gymrumburk.cz

Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2, p. o.
ředitel: Ing. Jiří Petrášek
Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín I
tel.: 412 516 127
e-mail: skola@oadc.cz
www.oadc.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
stavební, Děčín I, Čs. armády 10, p. o.
ředitelka: Ing. Bc. Jana Vacková, z. ř. od 1. 1. 2009
Čs. armády 10, 405 02 Děčín I
tel.: 412 516 136
e-mail: jana.vackova@stavarnadc.cz
www.stavarnadc.cz

Střední průmyslová škola strojní a dopravní,
Děčín VI, Slovanská 1000/55, p. o.
ředitel: Ing. Josef Šlapák
Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI
tel.: 412 535 001, 412 535 002
e-mail: info@prumka.cz
www.prumka.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Varnsdorf 5, Mariánská 1100, p. o.
ředitel: Ing. Bc. Jan Hodničák
Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5
tel.: 412 315 022
e-mail: info@vosvdf.cz
www.vosvdf.cz
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Střední škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o.
ředitel: Ing. Petr Kotulič, z. ř. od 27. 11. 2008
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 372 456
e-mail: info@sosvdf.cz
www.sosvdf.cz

Střední odborná škola dopravní a strojírenská,
Děčín VI, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Jana Férová
Dělnická 15, 405 02 Děčín VI
tel.: 412 535 927
e-mail: info@dorado.cz
www.dorado.cz

Střední lesnická škola a Střední odborná škola
sociální, Šluknov, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 337, 412 314 027
e-mail: sochor@lesnicka-skola.cz
www.lesnicka-skola.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čsl. mládeže 5/9, p. o.
ředitel: Mgr. Zdeněk Volf
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
tel.: 412 709 351
e-mail: szsdecin@szsdecin.cz
www.szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, p. o.
ředitel: PaedDr. Bc. Milan Jirsák
Františka Nohy 6/959, 408 30 Rumburk
tel.: 412 332 516, 412 333 239
e-mail: jirsak.m@szds-oa.cz
www.szds-oa.cz

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, p. o.
ředitel: Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda
tel.: 412 524 692
e-mail: libverda@libverdadc.cz
www.libverdadc.cz

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV,
Ruská 147, p. o.
ředitel: Mgr. Milan Soukup
Ruská 147, 405 02 Děčín IV
tel.: 412 532 185
e-mail: skola@sosruska.cz
www.sosruska.cz

Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf,
Karolíny Světlé 2703, p. o.
ředitel: Ing. František Hricz
Karolíny Světlé 2703, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 372 632
e-mail: info@sstvdf.cz; frantisek.hricz@sstvdf.cz
www.sstvdf.cz

Střední odborná škola mediální grafiky
a polygrafie, Rumburk, p. o.
ředitel: PaedDr. Bc. Svatopluk Kubeš
Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
tel.: 412 332 320, 412 332 072
e-mail: sk@sosmgp.cz
www.sosmgp.cz
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Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, p. o.
ředitel: Petr Sokolář
Vítězství 194, 407 11 Děčín XXXI-Křešice
tel.: 412 519 144
e-mail: skola@sou-ou-decin.cz
www.sou-ou-decin.cz

Školní statek, Děčín-Libverda, Benešovská 76, p. o.
ředitel: Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Benešovská 76, 405 01 Děčín-Libverda
tel.: 412 524 589
e-mail: kosinova@libverdadc.cz
www.libverdadc.cz

Speciální základní škola a Speciální mateřská
škola, Děčín, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Roman Stružinský
Teplická 65, 405 05 Děčín IX-Bynov
tel.: 412 544 321
e-mail: reditel@specdcbynov.cz
www.specdcbynov.cz

Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Monika Kadlecová
Tyršova 710, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 261
e-mail: zvsslk@interdata.cz

Speciální základní škola, Rumburk,
Dobrovského nám. 378/12, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Dobrovského nám. 378/12, 408 01 Rumburk
tel.: 412 332 110
e-mail: spec.zs.rbk@seznam.cz
www.speczsrumburk.estranky.cz

Speciální základní škola, Česká Kamenice,
Jakubské nám. 113, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Eva Franzová
Jakubské nám. 113, 407 21 Česká Kamenice
tel.: 412 582 672
e-mail: specskoly.ck@volny.cz
www.specskoly.hyperlink.cz

Speciální základní škola a Mateřská škola,
Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, p. o.
ředitel: Mgr. Jaroslav Červinka
T. G. Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 372 207
e-mail: skola@specvdf.cz
www.specvdf.estranky.cz

Základní umělecká škola, Varnsdorf,
Národní 512, p. o.
ředitelka: Jarmila Šenová
Národní 512, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 375 454
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz
www.zusvarnsdorf.estranky.cz

Základní umělecká škola, Rumburk,
Růžová 3/1416, p. o.
ředitel: Mgr. Pavel Kacafírek
Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk
tel.: 412 332 067
e-mail: zus.rumburk@quick.cz
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Základní umělecká škola, Děčín IV-Podmokly,
Čs. legií 243/29, p. o.
ředitel: MgA. Vojtěch Haňka
Čs. legií 243/29, 405 02 Děčín IV-Podmokly
tel.: 412 532 035
e-mail: zusdc@cenet.cz
www.zusdc.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa,
Smetanova 12, p. o.
ředitelka: Jana Dykastová
Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 275
e-mail: detskydomov@krlipa.cz
www.ddkl.cz

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, p. o.
ředitel: Mgr. Leoš Moravec
407 81 Lipová u Šluknova 417
tel.: 412 391 322
e-mail: reditelDD@ddlip.cz
www.ddlip.cz

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna,
Česká Kamenice, Komenského 491, p. o.
ředitelka: Mgr. Alena Kuchařová
Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice
tel.: 412 582 629
e-mail: ddkamenice@volny.cz
www.detskydomov-zemedeti.cz

Dům dětí a mládeže, Rumburk,
U Stadionu 1133, p. o.
ředitelka: Helena Švábová
U Stadionu 1133, 408 01 Rumburk
tel.: 412 332 436
e-mail: ddm@rumburk.cz
www.sluknovsko.cz/sluknovsko/rbk_ddm.shtml

Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, p. o.
ředitelka: Ivana Jägrová, z. ř. od 1. 8. 2007
Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 372 217
e-mail: ddmvdf@interdata.cz; ddmlaguna@vdf.cz
www.ddmvarnsdorf.eu

Dům dětí a mládeže, Děčín VI,
Klostermannova 869/74, p. o.
ředitelka: Věra Rejmanová
Klostermannova 869/74, 405 02 Děčín VI-Letná
tel.: 412 535 158
e-mail: ddmletna@volny.cz
www.ddm-letna.cz

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice,
Svojsíkova 1, p. o.
ředitelka: PaedDr. Eva Bulasová
Svojsíkova 1, 412 65 Litoměřice
tel.: 416 735 841
e-mail: gjj@gjj.cz
www.gjj.cz

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, p. o.
ředitel: Miloš Štyks
Sady pionýrů 600, 410 02 Lovosice
tel.: 416 532 574
e-mail: gymlovo@gymlovo.cz
www.gymlovo.cz
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Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o.
ředitel: Mgr. Miloslav Mann
Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem
tel.: 416 837 320
e-mail: gym-rce@seznam.cz
www.gym-rce.cz

Střední pedagogická škola Johanna Heinricha
Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, p. o.

Základní škola speciální, Základní škola praktická
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p. o.
ředitel: Mgr. Jan Preiss
Šaldova 6, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 735 073
e-mail: zs.saldova@centrum.cz
www.zssaldova.cz

Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, p. o.

ředitelka: Bc. Pavla Matějková
Komenského 3/754, 412 62 Litoměřice
tel.: 416 574 880
e-mail: spgs.ltm@iol.cz
www.spgslitomerice.cz

ředitelka: Mgr. Věra Bezstarosti
Mírová 225, 410 02 Lovosice
tel.: 416 532 119
e-mail: zvs.lovosice@raz-dva.cz
www.sweb.cz/zvs.lovosice

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední
škola, Štětí, Kostelní 134, p. o.

Základní škola praktická, Libochovice,
Komenského 299, p. o.

ředitel: Ing. Jan Langthaler
Kostelní 134, 411 08 Štětí
tel.: 411 152 000
e-mail: info@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz

ředitelka: PaedDr. Jitka Krausová
Komenského 299, 411 17 Libochovice
tel.: 416 591 085
e-mail: zvl.libo@tiscali.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o.
ředitel: Ing. Josef Nehyba
Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 831 225
e-mail: skola@vosasos.cz
www.vosasos.cz

Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Roman Hudec
Dlouhá 6/221, 412 85 Litoměřice
tel.: 416 731 377
e-mail: sekretar@issltm.cz
www.issltm.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Helena Všetečková
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
tel.: 416 831 554
e-mail: sos.roudnice@seznam.cz
www.sosasource.cz

Střední odborná škola technická a zahradnická,
Lovosice, p. o.
ředitelka: Mgr. Jaromíra Venclíčková
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
tel.: 416 532 883
e-mail: reditelka@soslovo.cz
www.soslovo.cz

Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o.
ředitel: Ing. Josef Nehyba
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 837 287
e-mail: statekroudnice@centrum.cz

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, p. o.
ředitelka: Mgr. Hana Moravcová
Ostrovní 300, 411 08 Štětí
tel.: 416 812 374
e-mail: h.moravcova@specka-steti.cz
www. specka-steti.cz

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem,
Jungmannova 667, p. o.
ředitelka: Mgr. Radka Hubálková
Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 838 221
e-mail: zspraktickaroudnicenl@rete.cz
www.zsp.rete.cz

Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, p. o.
ředitel: Mgr. Vladimír Slavík
1. máje 59, 411 45 Úštěk
tel.: 416 795 540
e-mail: zvs.ustek@wo.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, p. o.
ředitelka: PaedDr. Hana Ševčíková
Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 741 226
e-mail: reditel@ddltm.cz
www.ddltm.cz

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická
škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o.
ředitel: Luděk Šantora
Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice
tel.: 416 594 925
e-mail: ddsss.dlazkovice@iol.cz

OBLAST DOPRAVY
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
ředitel: Ing. Vladimír Macholda
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
tel.: 417 532 235
e-mail: dubi.tp@susuk.cz
www.susuk.cz

Výroční zpráva Ústeckého kraje 2010

75

OBLAST KULTURY
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.

Oblastní muzeum v Mostě, p. o.

ředitelka: PhDr. Alica Štefančíková
Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny
tel.: 415 652 634, 415 652 647
e-mail: odborne@gbr.cz
www.gbr.cz

ředitelka: PhDr. Libuše Pokorná
Československé armády 1360, 434 01 Most
tel.: 476 442 110
e-mail: reditel@muzeum-most.cz
www.muzeum-most.cz

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

ředitelka: PhDr. Alena Potůčková
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 837 301
e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
www.galerieroudnice.cz

ředitel: Mgr. Dušan Kukal
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 869, 417 537 226
e-mail: info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, p. o.

ředitel: Petr Svoboda
Kostelní 289, 434 01 Most
tel.: 725 007 316, 725 007 315
e-mail: gvumost@centrum.cz
www.galeriemost.cz

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
ředitel: Mgr. Milan Rosenkranc
ulice České mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV-Podmokly
tel.: 412 532 560
e-mail: muzeum@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
ředitel: Ing. Stanislav Děd
Palackého 86, 430 01 Chomutov
tel.: 474 651 253
e-mail: muzeum@muzeum-cv.net
www.muzeum-cv.net

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
ředitelka: Mgr. Eva Štíbrová
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 731 327
e-mail: stibrova.eva@seznam.cz
www.muzeumlitomerice.cz

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
ředitel: PhDr. Bedřich Štauber
Pivovarská 28, 440 01 Louny
tel.: 415 653 037, 415 652 456
e-mail: reditel@muzeumlouny.cz
www.muzeumlouny.cz

ředitel: PhDr. Jan Štíbr
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 382
e-mail: info@galerie-ltm.cz
www.galerie-ltm.cz

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
ředitel: Vlastimil Buchtele
Koperníkova 3062, 415 01 Teplice
tel. 417 539 289, 417 576 571
e-mail: hap@hapteplice.cz
www.hapteplice.cz

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: Ing. Aleš Brožek
Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 209 126
e-mail: library@svkul.cz
www.svkul.cz

Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce
ředitel: Mgr. Jan Blažek
Žižkova 835, 434 01 Most
tel.: 476 704 465, 476 442 317
e-mail: ofce@uappmost.cz
www.uappmost.cz

OBLAST SPRÁVY MAJETKU
Krajská majetková, p. o.
ředitelka: Ing. Miluše Srbková
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 317 102
fax: 475 317 101
e-mail: sevicova.k@kr-ustecky.cz
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POUŽITÉ ZKRATKY
ÚK

Ústecký kraj

REKO

rekonstrukce

MŠ

mateřská škola

SOŠ

střední odborná škola

OM

okresní muzeum

EU

Evropská unie

ROP

regionální operační program

EOA

Evropská obchodní akademie

PZ

průmyslová zóna

DPH

daň z přidané hodnoty

VZMR

veřejné zakázky malého rozsahu

ZPŘ

zjednodušené podlimitní řízení

JŘSU

jednací řízení s uveřejněním

OŘ

otevřené řízení

RS

rámcová smlouva

JŘBU

jednací řízení bez uveřejnění

INV

odbor investiční

ZÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

OP LZZ

operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

RÚK

Rada Ústeckého kraje

MF

Ministerstvo financí

ČOV

čistička odpadních vod

ZZS ÚK

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ZÚR

Zásady územního rozvoje

VV URÚ

vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

ÚAP

územní analytické podklady

OP VK

operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

KHK

Krajská hospodářská komora

OHK

Okresní hospodářská komora

MZe

Ministerstvo zemědělství

AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

SZ

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

APP

ambulantní pohotovostní péče
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

