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Úvodní slovo Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
Vážení čtenáři,
držíte v rukou publikaci, která vám představí uplynulý rok 2015. Ten byl nabitý důležitými
událostmi i změnami a myslím si, že nejen z pohledu krajské samosprávy i úspěšný.
Do našeho kraje zavítala řada významných návštěv jak z Česka, tak ze zahraničí. V únoru
náš region navštívil prezident České republiky Miloš Zeman a svou návštěvu si zopakoval
na konci roku v prosinci. Mezi dalšími můžeme jmenovat předsedu poslanecké sněmovny
Jana Hamáčka, premiéra Bohuslava Sobotku, kubánského, kazachstánského, německého
velvyslance, polskou delegaci z Ostródy, čínskou delegaci z provincie Anhui a mohl bych
pokračovat dále. Velmi vítám jednání s ministry Danem Ťokem a Richardem Brabcem
o dostavbě dálnice D8, které proběhlo na počátku roku. Oba ministři si prohlédli část stavby
dálnice i místo sesuvu. Na podzim se u nás na krajském úřadu uskutečnilo výjezdní zasedání
vlády České republiky, která jednala o klíčových problémech našeho regionu.
I díky těmto významným návštěvám se náš kraj dostává stále více do povědomí lidí a já
věřím, že pozitivně. Dokladem toho je i narůstající počet turistů, kterých k nám v posledních letech míří stále
více jak z Česka, tak ze zahraničí. Je vidět, že Ústecký kraj má co nabídnout a není vnímán převážně negativně
jako dříve. A za to jsem nesmírně rád. Náš kraj měl dokonce možnost ukázat své produkty, výrobky a jedinečné
destinace, když se dva týdny prezentoval na světové výstavě Expo v italském Miláně.
Rok 2015 byl také ve znamení příprav na zimní olympiádu dětí a mládeže, která je prestižní událostí pro každého
mladého sportovce. Celkem pět měst v kraji se připravovalo na hostitelství této celorepublikové akce. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravách a organizačním zajištění ve spolupráci s městy, obcemi a dalšími
subjekty podíleli.
Stále se snažíme snižovat nezaměstnanost v kraji, což se nám příchodem nových investorů daří. Dále je pro
nás důležité, aby se v našem regionu zvyšoval počet vysokoškoláků, vysoce kvalifikovaných lidí a aby zde měli
dobré zázemí pro budoucnost. V rámci dlouhodobého řešení nedostatku lékařů se nám v loňském roce podařilo
vyhlásit stipendijní program pro studenty lékařských oborů. Ti obdrží každý akademický rok stipendium ve výši
50 tisíc korun. Podmínkou však je, že se poté, co řádně vystudují, zavážou pracovat v kraji tolik let, kolik pobírali
stipendium. Od počátku roku 2015 je další z kompetencí krajů kompletní rozdělování peněz na sociální služby,
které se budeme nadále snažit zkvalitňovat a modernizovat.
Věřím, že tato publikace přispěje nejen k informovanosti veřejnosti o novinkách a krásách našeho regionu, ale že
díky ní můžeme i ukázat, že v našem kraji nesedíme nečinně s rukama v klíně, nýbrž aktivně se podílíme na jeho
zdokonalování, což není otázka měsíců, ale let a desetiletí.
Já osobně si myslím, že rok 2015 byl z pohledu nejen krajské samosprávy úspěšný. A co vy?

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ
OBECNĚ

01.01

Základní informace
o Ústeckém kraji
Ústecký kraj je jedním ze 14 krajů vzniklých na základě reformy veřejné správy
a samosprávy, která představovala nové administrativní členění, a znamenala tak
i decentralizaci některých oblastí státní správy. Jeho nejdelší hranice je zároveň
státní hranicí se Saskem. Dále sousedí s krajem Libereckým, Středočeským,
Karlovarským a z malé části s krajem Plzeňským. Dlouhodobě je Ústecký kraj
pátým nejlidnatějším krajem v České republice.

Území Ústeckého kraje se dělí na sedm okresů – Ústecko, vnímané jako kolébka české státnosti, Děčínsko, které
je považováno za ráj pro turisty, lázeňské Teplicko, chmelařské Lounsko, vinařské Litoměřicko a v neposlední
řadě Mostecko a Chomutovsko, která jsou známa jak důlní činností, tak následnou rekultivací.
Z přírodního a geografického hlediska je tento region velmi rozmanitý a plný kontrastů – vyhaslé sopky,
ovocnářství, vinařství a chmelařství, přírodní i kulturní krásy. Právě díky rozmanitosti krajiny, kvalitě a tradici
produktů si tato oblast vysloužila název Zahrada Čech.
Ústecký kraj stále pracuje na modernizaci jak dopravních spojení, tak služeb. Jednou z priorit je řešení
problematiky nezaměstnanosti, kterou se kraj snaží systematicky snižovat. Usiluje o vytváření vhodných
podmínek pro investory. Důkazem toho je strategická průmyslová zóna Triangle, která se postupně investory
zaplňuje. V rámci zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Ústeckém kraji byl již v roce 2013 podepsán
Pakt zaměstnanosti, ve kterém se aktéři zavazují ke společnému postupu při řešení této problematiky.
V rámci podpory turistického a cestovního ruchu vznikl projekt Brána do Čech, který území kraje dělí do čtyř
destinačních oblastí: Dolní Poohří, Krušné hory, České Švýcarsko a České středohoří. V jejich rámci můžete
obdivovat přírodní krásy i historické památky Ústeckého kraje. V současné době kraj čítá 14 národních kulturních
památek.

České Švýcarsko

Krušné hory
České středohoří

Dolní Poohří

10

• Rozloha: 5 335 km² (6,8 % rozlohy České republiky)
• Nejvyšší místo: úpatí hory Klínovec
•	Nejnižší místo: výtok řeky Labe u Hřenska
(115 m n. m.) – nejníže položené místo v ČR
• Nejsevernější místo: Lobendava
•	Počet sídel: v Ústeckém kraji je 354 obcí, z toho 59 má
statut města
•	Počet obyvatel: 822 826 (k 31. 12. 2015), z toho je
407 928 mužů a 414 898 žen
•	Průměrná hustota osídlení: 154 obyvatel na km²
(4. nejzalidněnější oblast)

Dolní Poohří

České Švýcarsko

Už z názvu této turistické oblasti vyplývá, že je situována do okolí řeky Ohře, na které leží hned čtyři
královská města: Žatec, Kadaň, Louny a Klášterec
nad Ohří. Nalezneme zde řadu pozoruhodných
hradů a zámků, jmenovitě například zámky Nový
hrad, Líčkov, Stekník, Krásný Dvůr aj. Bohatá chmelařská historie oblasti se promítla do vyhledávaného
atraktivního turistického komplexu Chrámu chmele
a piva v centru Žatce, jehož součástí je také Chmelařské muzeum. Perlou na řece Ohři je město Louny,
v jehož bezprostředním okolí se nachází areál archeologického skanzenu v Březně. V Kadani se zase
můžete zkusit protáhnout nejužší uličkou v České
republice – Katovou uličkou, která v nejužším místě
měří 66,1 cm. Jedinečná lokalita okolí Ohře přímo
vybízí k řadě zajímavých výletů jak pro pěší turisty,
tak pro cyklisty.

Skalní města, věže, soutěsky, říčky a lesy – to vše
v sobě zahrnuje nejcennější oblast kraje, kde nalezneme proslulý unikátní pískovcový útvar – Pravčickou
bránu. Kromě národního parku České Švýcarsko,
jehož vstupní branou je malebná vesnice a zároveň
nejníže položené místo v republice Hřensko, se zde
nachází CHKO Labské pískovce s Tiskými stěnami.
Přiléhá sem také část CHKO Lužické hory. Navštívit
můžete zříceniny hradů Falkenštejna a Tolštejna. Přes
zimu jsou zde k vidění Brtnické vodopády či Jeskyně
víl. Jako na dlani se vám otevře výhled do krajiny
z rozhledny na nejvyšší stolové hoře na našem území – Děčínském Sněžníku. Z nejsevernější rozhledny
Čech Tanečnice je velkolepý výhled na Českosaské
Švýcarsko, Šluknovský výběžek a za pěkného počasí
spatříte i Krkonoše. Tato krajina je ideálním místem
pro odpočinek i volnočasové aktivity.

Krušné hory

České středohoří

Nejhornatější část našeho kraje s nejvýše položeným
místem na Klínovci přímo vybízí k zimním i letním
volnočasovým aktivitám. Tato oblast nabízí řadu turistických tras i cyklotras táhnoucích se po hřebenech
hor Krušnohorskou magistrálou. Při tomto putování
narazíme kromě úžasného výhledu na řadu přírodních i technických krás, jako jsou Vlčí jámy, Blatenský
příkop, nejvyšší sopka střední Evropy – čedičová hora
Špičák, Božídarské rašeliniště, Sfingy u Měděnce,
Flájská přehrada nebo několik prohlídkových štol
upomínajících na bohatou hornickou minulost
Krušných hor. V zimě můžete využít služeb skiareálů
– zejména modernizujícího se střediska na Klínovci
či známé běžkařské Krušnohorské bílé stopy. Pokud
patříte mezi milovníky golfu, určitě oceníte golfové
areály v Mostě, Teplicích a Libouchci. Dlouhodobou
tradici zde má také lázeňství. V Teplicích, Dubí, Mšeném-lázních a Bílině si můžete vychutnat množství
termálních vod. V Mostě naopak naleznete autodrom,
hipodrom i aquadrom.

Do této chráněné krajinné oblasti, která je známá
již ze starých pověstí (kdy praotec Čech vystoupal
na horu Říp či díky postavě Přemysla Oráče), vstupuje
řeka Labe. Ta vytváří údolí známé jako Porta Bohemica. Bohatství a pestrost přírodních krás můžeme
obdivovat z vrcholu hory Říp, Milešovky, Lovoše
nebo Varhoště. Součástí oblasti jsou historická města
Litoměřice, Roudnice nad Labem, válečné zločiny
připomínající Terezín a částečně i krajské město Ústí
nad Labem, na které můžete shlédnout ze zámečku
Větruše. Také můžete navštívit malebné zámky Ploskovice, Libochovice, Velké Březno, Korozluky nebo
hrady Střekov či Hazmburk, který by se dal označit
za krále Českého středohoří. V Třebenicích naleznete
Muzeum českého granátu.
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01.02

Symboly
Ústeckého kraje
Znak

Logo

Znak Ústeckého kraje má podobu červeno-modře čtvrceného štítu.
• V prvním poli je český lev.
• Ve druhém poli můžete vidět zobrazení brány do Čech, která je známá jako Porta Bohemica. Stříbrná věž
s polootevřenou zlatou mříží, která symbolizuje prosperitu, vyrůstá z vody (znázornění vodstva) do zeleného
pohoří.
• Ve třetím poli se na zeleném trávníku nachází stříbrný přemyslovský pluh – symbol české státnosti, který
připomíná, že odtud pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu.
• Ve čtvrtém poli je znak sídelního města kraje, tedy Ústí nad Labem – stříbrný lev se zlatou zbrojí a dvěma
ocasy.

Logo vychází ze znaku Ústeckého kraje – z jeho druhého pole. Základem je Porta Bohemica, stylizovaná brána,
pod níž je pruhy znázorněno vodstvo, rám loga symbolizuje pohoří.

Prapor

Hejtmanský řetěz

Prapor Ústeckého kraje má podobu čtvrceného listu a vychází z podoby krajského znaku.

Hejtman má právo při významných příležitostech užívat závěsný odznak, tedy řetěz, který má svou specifickou
podobu.
• Dole uprostřed je velký státní znak a po jeho obvodu je uveden název Česká republika.
• Kraj je tvořen okresy, jejichž centry je sedm historických měst: Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice,
Louny, Most a Teplice. Erby těchto měst jsou uplatněny na jednotlivých kruhových článcích řetězu. Symbolizují spojení historických okresů v region.
• Specifikem Ústeckého kraje je jeho přírodní krása, zvláště pak dynamická krajina s množstvím pahorků a hor.
Některými tvary těchto nejznámějších hor jsou ozdobeny čtvercové články řetězu.
• Spojovací články na lícové straně nesou v kovu tzv. zafasované perly z taveného skla v barvě připomínající
české granáty, které se v kraji těží.
• Medaile uprostřed nese znak kraje, který je lemován lipovou a dubovou ratolestí – symbol sblížení dvou
národů majících v kraji svou tradici.
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01.03

Orgány Ústeckého kraje
IV. volební období
Rada Ústeckého kraje – IV. volební období 2012–2016 k 31. 12. 2015
Ústecký kraj

Zastupitelstvo kraje

Krajský úřad

Rada kraje
Výbor kontrolní

Komise finanční a investiční
Hejtman

Výbor finanční

Komise majetková

Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost

Komise dopravní

Výbor pro národnostní
menšiny

Komise sociální a zdravotní

Výbor pro zdravotnictví
a sociální věci

Komise legislativně-právní

Oldřich Bubeníček (KSČM)
hejtman
kompetence pro oblast
legislativy, krizového řízení,
IT a vnějších vztahů

RSDr. Stanislav Rybák (KSČM)
zástupce a 1. náměstek hejtmana
kompetence pro oblast
zdravotnictví, strategie
přípravy a realizace projektů

Jana Vaňhová (ČSSD)
náměstkyně hejtmana
kompetence pro oblast
školství, mládeže a sportu

Ing. Ladislav Drlý (KSČM)
kompetence pro oblast
investic, majetku a ekonomiky

Mgr. Arno Fišera (ČSSD)
kompetence pro oblast
životního prostředí,
zemědělství a venkova
a územního plánování

Mgr. Martin Klika, MBA (ČSSD)
kompetence pro oblast
bezpečnosti a sociálních věcí

Jaroslav Komínek (KSČM)
kompetence pro oblast
dopravy a silničního
hospodářství

František Pelant (ČSSD)
neuvolněný člen rady

Jitka Sachetová (KSČM)
kompetence pro oblast kultury
a památkové péče

Jan Szántó (ČSSD)
kompetence pro oblast
zahraničních vztahů,
cestovního ruchu
a regionálního rozvoje

Mgr. Petr Vomáčka (KSČM)
neuvolněný člen rady

Komise pro kulturu
a památkovou péči
Komise pro sport a volný čas
Komise pro zemědělství
a venkov
Komise pro životní prostředí
Komise pro regionální rozvoj
Rada pro vědu, výzkum
a inovace
Rada pro rozvoj lidských
zdrojů
Komise pro rozvoj
cestovního ruchu
Komise pro zahraniční vztahy
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje – IV. volební období 2012–2016

Seznam členů výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

Oldřich Bubeníček, hejtman
RSDr. Stanislav Rybák,
zástupce a 1. náměstek hejtmana
Jana Vaňhová , náměstkyně hejtmana
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
Radek Belej
Václav Beneš
PaedDr. Petr Brázda
Ing. Vladimír Buřt
Pavel Csonka
MUDr. Alena Dernerová
Jaroslav Doubrava
Ing. Ladislav Drlý
Ing. Jaroslav Dubský
PaedDr. Zdeněk Dušek
Ing. Petr Fiala
Mgr. Arno Fišera
Jaroslav Haidler
Jitka Hanousková
PhDr. Václav Hofmann
PaedDr. Václav Homolka

Kontrolní výbor

Výbor pro národnostní menšiny

Ing. Vladislav Raška, předseda
Ing. Jaroslav Dubský, místopředseda
Jitka Hanousková
Martin Hošek
Ing. Josef Šenfeld
Jana Drexlerová
Ing. Petr Jakubec
Petr Husák
Ing. Vlastimil Vozka
Šárka Zimová Dostálová
Ing. Jan Řehák

Pavel Vodseďálek, předseda
Radek Belej, místopředseda
Julius Turko
Ing. Jiří Morštadt
Karel Karika
PhDr. Václav Hofmann
Hanuš Adamec
Nguyen Tan
Ing. Anatoly Orlov
Dr. Ferenc Kulina
Oldřich Látal
Ivo Přichystal
Jančo Zg. Janev
Renata Adamová

RSDr. Jaroslav Horák
Martin Hošek
Gabriela Hubáčková
Petr Husák
Mgr. Martin Klika, MBA
Jaroslav Komínek
Mgr. Karel Krejza
Mgr. Tomáš Kříž
Josef Macík
Mgr. Jan Mareš
(zánik mandátu 31. 3. 2015)
Ing. Jan Novotný, DiS.
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
(vznik mandátu 1. 1. 2015)
František Pelant
RSDr. Milan Pipal
Ing. Petr Pípal
Ing. Vladislav Raška
JUDr. Jan Růžek
(vznik mandátu 1. 1. 2015)
Ing. Jan Řehák

Mgr. Jiří Řehák
Jitka Sachetová
Mgr. Josef Seifert
Ing. Bronislav Schwarz
Ing. Martin Strakoš
Jan Szántó
Ing. Josef Šenfeld
Ing. Radek Štejnar
(vznik mandátu 1. 4. 2015)
MUDr. Sáša Štembera
Ing. Josef Váňo
Pavel Vodseďálek
Mgr. Petr Vomáčka
Ing. Radek Vonka
Ing. Vlastimil Vozka
Ing. Dagmar Waicová
Ing. Jiří Zelenka
Šárka Zimová Dostálová
Josef Zoser

Finanční výbor
RSDr. Milan Pipal, předseda
Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., místopředseda
Ing. Hana Aulická Jírovcová
Pavla Čapková
Ing. Jiří Novák
Jana Černá
Ing. Michael Straka
Jaroslav Doubrava
Ing. Petr Fiala
Leo Steiner
Ing. Libor Hlava

Zastoupení stran v krajském zastupitelstvu

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně
Mgr. Jan Mareš, místopředseda
PaedDr. Petr Brázda
PaedDr. Zdeněk Dušek
PaedDr. Václav Homolka
Ing. Josef Váňo
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Aleš Kodytek
Mgr. Jiří Řehák
Ing. Radek Vonka
Ing. Petr Hetto

KSČM – 20

16

ČSSD – 13

Severočeši.cz – 8

ODS – 7

Hnutí PRO! Kraj – 6

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci
Pavel Csonka, předseda
Mgr. Petr Vomáčka, místopředseda
Radek Belej
Jitka Hanousková
Gabriela Hubáčková
Pavel Sinko
Mgr. Tomáš Kříž
Ing. Bronislav Schwarz
Věra Kuklová
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
Dana Slavíková

TOP 09 – 1
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Seznam členů komisí Rady Ústeckého kraje k 31. 12. 2015
Komise finanční a investiční

Komise legislativně-právní

Komise pro životní prostředí

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

Pavla Čapková, předsedkyně
Vlastimil Waic ml., místopředseda
Ing. Josef Váňo
Mgr. Ing. Zdeněk Synek
Ing. Miroslav Klíma
Bc. Zuzana Jiříková
Ing. Petr Fiala
Lubomír Holý
Ing. Robert Pelíšek

Mgr. Jan Mareš, předseda
JUDr. Jan Růžek, místopředseda
Ing. Markéta Kubeschová
JUDr. Jan Michalec
JUDr. Stanislav Körner
Mgr. Petr Panaš
Mgr. Richard Hájek
JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.

RSDr. Milan Pipal, předseda
Ing. David Polách, místopředseda
Ing. Lukáš Pařízek
Bc. Lenka Lízlová
Karel Rouček
Miroslav Hylák
Ing. Luboš Knechtl
Rudolf Svoboda
Ing. Jan Dlouhý

Komise majetková

Josef Macík, předseda
PaedDr. Václav Homolka, místopředseda
PaedDr. Petr Brázda
Alena Mádlová
Bc. Jana Ryšánková
Ing. Petr Pípal
PhDr. Michal Pehr
PhDr. Zdeněk Henig
PaedDr. Zdeněk Dušek

Ing. Martin Strakoš, předseda
Zdeněk Brabec, místopředseda
Radek Belej
Martin Hošek
Vlastimil Waic st.
Bc. Zuzana Jiříková
Vlastimil Pažourek
Ing. Petr Fiala
RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Petr Jakubec
Ing. František Jochman
PaedDr. Jan Eichler
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.
Ing. Štěpán Harašta
Mgr. Martina Černá
Ing. Dagmar Prošková
Bc. Jiří Pánek
Ing. Jaroslava Kuszniruková
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Petr Husák, předseda
Ing. Olga Hrebičková, místopředsedkyně
Ing. Josef Váňo
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
Zdeněk Kuba
Alena Dvořáková
Vlastimil Žáček
Bc. Marcel Běhounek
Ing. Dorothea Kresslová

Komise dopravní
Ing. Jaroslav Dubský, předseda
Ing. Ivo Perna, místopředseda
Bc. Jaroslav Kohout
Ing. Karel Strakoš
Ing. Vlastimil Aubrecht
Bc. Lubomír Jiřík
Ing. Jiří Aster
Vladimír Tuček
Ing. Václav Betka

Komise sociální a zdravotní
Ing. Hana Aulická Jírovcová, předsedkyně
Radek Belej, místopředseda
Gabriela Hubáčková
Ing. Čestmír Novák
Mgr. Tomáš Kříž
Bc. Zuzana Jiříková
Ing. František Hájek
Bc. Martin Klouda
Irena Hudáková
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Komise pro kulturu a památkovou péči

Komise pro sport a volný čas
Václav Beneš, předseda
JUDr. Karel Krčmárik, místopředseda
Ing. Josef Šenfeld
Kamil Havelka
Bc. Marcela Dušková
František Janouch
Martin Prokeš
Josef Tancoš
Jindřich Stádník

Komise pro zemědělství a venkov
Radek Černý, předseda
Jana Blažková, místopředsedkyně
Václav Beneš
Jana Schejbalová
Jana Nováková
Mgr. Josef Seifert
Mgr. Marek Hartych
Ing. Ivo Bednár
Ing. Jaroslava Šamsová

Komise pro regionální rozvoj
Ing. Martin Strakoš, předseda
Ing. Martin Hanták, místopředseda
Václav Beneš
Jitka Hanousková
Jaroslav Cingel
Ing. Jiří Morštadt
Ing. Helena Veverková
Ing. Radek Vonka
Mgr. Stanislav Knop

Rada pro vědu, výzkum a inovace
Ing. Ivo Perna, předseda
PaedDr. Petr Brázda, místopředseda
Ing. Zdeněk Matouš
Ing. Lukáš Znojemský
Petr Valta
MUDr. Sáša Štembera
PhDr. Václav Hofmann
Mgr. Rudolf Sochor
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Komise pro rozvoj cestovního ruchu
Petr Husák, předseda
Bc. Jaroslav Kohout, místopředseda
RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Bronislav Schwarz
Ing. Rudolf Jung
Ing. Radek Vonka
Tomáš Zíka
Věra Vernerová
Petr Červenka

Komise pro zahraniční vztahy
PaedDr. Petr Brázda, předseda
RSDr. Jaroslav Horák, místopředseda
Soňa Grochalová
Jaroslav Foldyna
Mgr. Zbyněk Pěnka
Mgr. Lenka Raadová
Kateřina Suchá
Bc. Lubomír Jiřík
Bc. Marcela Dušková
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ÚSTECKÝ KRAJ
V ROCE 2015

02.01

Kalendárium
aneb Co přinesl rok 2015
Leden

Duben
Do konce roku 2016 by měla být uvedena do provozu dálnice D8 přes České středohoří.
Shodli se na tom ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a ministr životního prostředí Richard Brabec.
Prvními občánky kraje se stali na Nový rok Vítek Grzybowski, narozený v 02:57 hodin
v žatecké nemocnici, a Terezka Bringlerová maminky Aleny Slunčíkové, která přišla
na svět o 13 minut později v Nemocnici Most. Rodiny obdržely od kraje finanční dar
v hodnotě 15 000 korun.
Za rok se v Ústeckém kraji rozhoří olympijský oheň a zaplní olympijská vesnice.
Podpisem smlouvy to stvrdili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda
Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Na hraničním mostě, který odděluje Brandov a Olbernhau, byl slavnostně otevřen
hraniční přechod, o který zde v Krušných horách usilovali celých dvacet let.
Proběhlo slavnostní předávání ocenění Policista roku 2014 jednotlivým příslušníkům
policie, kteří se v uplynulém roce vyznamenali při plnění služebních povinností či
vykonali mimořádné činy ve službě.
Hejtman Oldřich Bubeníček přijal velvyslance Kubánské republiky Félixe Andrése
Leona Carballa. Během jednání spolu mluvili o aktuální situaci v oblastech průmyslu,
zdravotnictví, školství a dopravy.
Uskutečnilo se první oficiální setkání nového rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s hejtmanem
Ústeckého kraje. Martin Balej, nový rektor UJEP, představil hejtmanovi nového kvestora UJEP Leoše Nergla.

Ústecký kraj na dopravní obslužnost celkově vynakládá více než 1 miliardu korun ročně. Na rok 2015 je
v rozpočtu připravena částka 1,041 miliardy korun, a to i díky soutěži na výběr dopravců.

Únor

Květen
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil počátkem února Ústecký kraj.
Prezident během tří dnů navštívil Ústí nad Labem, Dubí, Teplice, Varnsdorf, Krásnou
Lípu, Děčín, Most – Komořany, Jirkov a Červený Hrádek.

Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva – má za sebou po letošním
květnu již 44 úspěšných ročníků. Letošním ústředním tématem byla Floral Factory
aneb svatba ve staré továrně.

Zdravotnická záchranná stanice v Děčíně má nové působiště – vybudovanou základnu
v Ovocné ulici. Celkem šlo na tuto akci z rozpočtu Ústeckého kraje téměř 21 milionů
korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová spolu s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem navštívila Duchcov, kde si prohlédla místa, která se stala
před dvěma lety dějištěm nepokojů.

O 386 hektarů a 24 obyvatel se od ledna příštího roku rozroste Ústecký kraj kvůli
změnám ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách. Ten se podle
schváleného zákona ze 14. ledna zmenší.

Ústecký kraj od začátku letošního roku navštívilo oproti loňskému roku více turistů.
Oznámil to počátkem května Český statistický úřad. Do kraje přicestovalo 24 763 cizinců
a 57 488 domácích hostů.

V Chotiněvsi na Litoměřicku se hejtman Oldřich Bubeníček sešel se sedmi válečnými veterány, kteří byli součástí
posil 1. československého armádního sboru z řad nováčků z Volyně.

Na krajské konferenci v Ústí nad Labem představila Česká unie sportu zástupcům obcí a měst problémy
současného financování sportu i ministrův návrh připravované Koncepce státní podpory sportu v ČR.

Březen

Červen
Sedm okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má nové osobní vozy v celkové
hodnotě 1,7 milionu korun. Jako dar Ústeckého kraje jim je slavnostně předal hejtman
Oldřich Bubeníček.

Sedmý ročník Dne záchranářů přilákal na nábřeží pod děčínský zámek stovky
návštěvníků. Čekal na ně rozmanitý program v podání složek integrovaného
záchranného systému (IZS).

Byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky
měst a obcí. Do 17. celostátního kola letos postoupily Žatec, Chuderov a Úštěk. Cenu
veřejnosti získal Přestanov (Ústecko).

Premiér Bohuslav Sobotka přijel jednat o aktuálním stavu na místo sesunutého svahu
na stavbě dálnice D8. Spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem potvrdil dokončení
dálnice do prosince 2016.

Carlo Capalbo slavnostně předal v krajském městě hejtmanovi Ústeckého kraje zlatou
známku pro Ústecký půlmaraton. Ústí je tak nejmenším městem, kde se závodí a které
má zlatou známku.

Strategická průmyslová zóna Triangle, na místě bývalého žateckého letiště, se stala
vítězem v kategorii Průmyslová zóna roku soutěže Investor a podnikatelská nemovitost
roku 2014. Prestižní ocenění převzal ředitel SPZ Jaroslav Krch.

Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, se rozhodla přispět ke snaze vylepšit podmínky
pro práci lékařů Nemocnice Most a pro péči o pacienty. Prvním krokem byl podpis darovací smlouvy
na 4,250 milionu korun mezi těžaři a Krajskou zdravotní, a. s.
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Celkem 18 zlatých, 13 stříbrných a 10 bronzových medailí a osmé místo v pořadí pro Ústecký kraj. To je bilance
VII. her letní olympiády dětí a mládeže, které se konaly v Plzni.
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Červenec

Říjen
Šluknovský výběžek se stal v rámci Tour de Feminin 2015, závodu O cenu Českého
Švýcarska, na čtyři dny mekkou ženské cyklistiky. Celkově vyhrála Ruska Antošinová
před Američankou Stephensovou.

Zástupci jihokorejské společnosti Nexen Tire spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou
a hejtmanem Ústeckého kraje slavnostně zahájili výstavbu závodu na výrobu
pneumatik.

Na pozvání hejtmana Oldřicha Bubeníčka a vedení Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje se v našem regionu uskutečnila návštěva předsedy vlády ČR Bohuslava
Sobotky. Jednalo se o nezaměstnanosti či vyloučených lokalitách.

V Ústí nad Labem se konalo výjezdní zasedání vlády ČR. Vláda se jednomyslně shodla
na prolomení těžebních limitů hnědého uhlí v lomu Bílina. Hranice těžby bude
500 metrů od obydlených domů.

Letošní vítězství v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje míří na Teplicko. Zlatou stuhu
pro absolutního vítěze získala obec Bžany. Letos se do soutěže v regionu přihlásilo
22 obcí.

V Krupce se uskutečnilo finálové kolo hasičských soutěží. Při této příležitosti předal
hejtman Oldřich Bubeníček dary za téměř 5 milionů korun obcím pro jednotky požární
ochrany.

Podle agentury CzechTourism, která každoročně sestavuje žebříček návštěvnosti turistických míst, se v loňském
roce stal nejvíce navštěvovaným v Ústeckém kraji Památník Terezín.

Krajské město Ústí nad Labem se může pyšnit zlatou pamětní mincí vydanou Českou národní bankou na počest
ukončení cyklu „Mosty 2011–2015“. Je na ní vyobrazen Mariánský most přes řeku Labe.

Srpen

Listopad
Na světové výstavě EXPO v italském Miláně se v českém pavilonu prezentoval Ústecký
kraj s expozicí nazvanou Láska a příroda. Regionální dny přijel zahájit hejtman kraje
Oldřich Bubeníček.

Letošním vítězem soutěže Dobrá škola, kterou vyhlašuje Ústecký kraj, je mostecké
gymnázium. Vítězná škola má právo užívat titul Dobrá škola Ústeckého kraje.
Přihlásilo se 33 škol.

Šestnáct nových ekologických autobusů sveze cestující, kteří využívají regionální
Dopravu Ústeckého kraje. Flotila moderních vozů na stlačený zemní plyn (CNG) už
jezdí na Ústecku.

V Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem se uskutečnilo čtvrté
slavnostní udělení Cen hejtmana Ústeckého kraje. Oceněno bylo pět osobností
z různých oborů a odvětví.

Podle posudků expertů z Vysokého učení technického v Brně nemohou za sesuv
na dálnici D8 z června 2013 přívalové deště, ale přiléhající kamenolom v Dobkovičkách.

Od 1. ledna 2016 mohou Ústečané s platnou jízdenkou využívat jak služeb městské
hromadné dopravy, tak tzv. „zelených autobusů“ Dopravy Ústeckého kraje. Rozhodli
o tom zastupitelé kraje.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil středočeskou obec Lidice. Poprvé však měl možnost
popovídat si s pamětníky o minulosti, kterou v Lidicích v osudovou noc z 9. na 10. června 1942 zažili.

Září

Krajská zdravotní otevřela gynekologicko-porodnické oddělení mostecké nemocnice, které prošlo
rekonstrukcí díky daru Vršanské uhelné ve výši 4,2 milionu korun.

Prosinec
Ústecký kraj navštívila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V Terezíně se
seznámila s projektem oživení historických památek. Přislíbila pomoc obcím při
likvidaci nevyužitelných objektů.

Došlo k podpisu smluv mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem stipendia,
budoucím zaměstnavatelem Krajskou zdravotní, a. s., a vybranými mediky, kteří se
zavázali pracovat v této instituci.

Zemědělci z celého Ústeckého kraje oslavili v Peruci již osmé krajské dožínky.
Na slavnostech nechyběly ukázky řemesel, zemědělské techniky i doprovodný
program pro celou rodinu.

Letos již podruhé navštívil Ústecký kraj prezident republiky Miloš Zeman se svou chotí.
Za tři dny stihl podebatovat s občany i se starosty měst a hejtmanem kraje Bubeníčkem.

Na litoměřickém výstavišti se konal největší zahradnický veletrh u nás – Zahrada Čech.
Hned první den veletrhu patřil vyhlášení ocenění Regionální potravina Ústeckého
kraje a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila krajské
město. Ministryně se pak na krajském úřadě zúčastnila setkání s řediteli základních
a praktických škol Ústeckého a Libereckého kraje.

Na ústeckém Mírovém náměstí zaplněném stovkami a stovkami příchozích se v rámci Dne s Ústeckým krajem
slavilo 15 let od založení kraje. Na tu slávu se přijel osobně podívat i praotec Čech se svou družinou.
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Významné stavební akce Ústeckého kraje
dokončené v roce 2015

SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov
Zateplení budovy a úprava interiéru obj. Václavská
Termín realizace: 05/2014 – 11/2015
Celkové náklady vč. DPH: 21 653 176 Kč

SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most
Výměna oken a zateplení budovy
Termín realizace: 10/2014 – 08/2015
Celkové náklady vč. DPH: 36 051 470,45 Kč

DOZP Oleška Kamenice
Výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)
Termín realizace: 05/2014 – 05/2015
Celkové náklady vč. DPH: 14 567 263 Kč

Transformace ÚSP Lobendava
Obytná novostavba pro 3 domácnosti vč. terapeutické části
na pozemku p.č. 835/2 ve Velkém Šenově
Termín realizace: 09/2014 – 10/2015
Celkové náklady vč. DPH: 20 696 057 Kč

Základní škola a Střední škola, Most
Zateplení budovy a nová fasáda
Termín realizace: 09/2014 – 05/2015
Celkové náklady vč. DPH: 11 618 805 Kč

OA, SPgŠ a SZŠ Most
Zateplení budovy A, výměna oken, oprava terasy a lávky
Termín realizace: 10/2014 – 09/2015
Celkové náklady vč. DPH: 25 389 288 Kč

Transformace ÚSP Lobendava
Obytná novostavba pro 3 domácnosti na pozemku
p.č. 1978/1 ve Šluknově
Termín realizace: 09/2014 – 11/2015
Celkové náklady vč. DPH: 13 416 585 Kč

REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa
Termín realizace: 03/2015 – 09/2015
Celkové náklady vč. DPH: 57 731 618 Kč

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
Zateplení objektu
Termín realizace: 3/2015 – 11/2015
Celkové náklady vč. DPH: 6 598 832 Kč

SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda
Rekonstrukce stájí vč. vybavení
Termín realizace: 2/2015 – 12/2015
Celkové náklady vč. DPH: 16 317 479 Kč

REKO silnice II/266 – Rumburk–Šluknov
Termín realizace: 03/2015 – 09/2015
Celkové náklady vč. DPH: 60 488 176 Kč
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02.03

Mezinárodní spolupráce
Ústeckého kraje

V roce 2015 Ústecký kraj aktuálně spolupracoval s těmito zahraničními partnery:

Ústecký kraj má platnou oficiální partnerskou smlouvu podepsanou se Svobodným státem Sasko (Spolková republika Německo),
provincií Anhui (Čínská lidová republika), se Žilinským samosprávným krajem (Slovenská republika), s Republikou srbskou (Bosna
a Hercegovina), s městy Jižního Banátu (Srbská republika), s okresem Ostróda (Polská republika) a od roku 2015 i s Mogilevskou oblastí
(Běloruská republika). V roce 2015 byly revidovány dvě smlouvy o spolupráci – Zastupitelstvo Ústeckého kraje ponechalo Dohodu
mezi Žilinským samosprávným krajem a Ústeckým krajem i nadále v platnosti a naopak rozhodlo o ukončení Memoranda o spolupráci
s městem Hangzhou (Čínská lidová republika).

1. Běloruská republika, Mogilevská oblast

5. Polská republika, okres Ostróda

2. Bosna a Hercegovina, Republika srbská

6. Srbská republika, Jižní Banát

3. Čínská lidová republika, provincie Anhui

7. Slovenská republika,
Žilinský samosprávný kraj

4. N
 ěmecká spolková republika,
spolková země Svobodný stát Sasko

Dlouhodobá a intenzivní spolupráce probíhá se Svobodným státem Sasko. O tom svědčí řada realizovaných projektů v oblastech
školství, kultury a památkové péče, životního prostředí, dopravy, zdravotnictví, krizového řízení či územního plánování. Projekty jsou
administrovány příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalšími subjekty.
V roce 2014 bylo oficiálně zrušeno Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu, ale nadále je agenda spojená s Evropskou unií
administrována pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ústecký kraj má svého zástupce ve Výboru regionů.
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Hospodaření
Ústeckého kraje za rok 2015

Úvodem je třeba zdůraznit, že na rozdíl od rozpočtu 2014 již schválený rozpočet Ústeckého kraje
na rok 2015 nepreferoval jen spolufinancování projektů v rámci operačních programů EU, ale dal
více prostoru vlastním investicím a velké údržbě – navýšení o 126 mil. Kč. Souviselo to zejména
s ukončením programovacího období EU 2007–2013 a reálným nezahájením programovacího
období EU 2014+.

Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů r. 2015 vyplývá, že Ústecký kraj v roce 2015
hospodařil se saldem ve výši 20 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení
prostředků minulých let, viz tabulku č. 1.
Tabulka č. 1
schválený
rozpočet na
rok 2015

upravený
rozpočet
k 31. 12. 2015

skutečnost
k 31. 12. 2015

11 917

13 405

4 171

4 183

nedaňové příjmy

389

455

kapitálové příjmy

138

158

příjmy celkem
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 885 mil. Kč odpovídá
zejména zvýšení státních transferů (především z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na neinvestiční nedávkové transfery podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
a zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok
2014. Obdobně u kapitálových výdajů došlo v průběhu roku
k nárůstu o 789 mil. Kč zejména zapojením prostředků minulých
let a navýšením investičních transferů na spolufinancování
realizovaných evropských projektů.

byly předfinancovány, obdržel kraj 299 mil. Kč z EU a 14 mil. Kč
ze státního rozpočtu.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2015 realizovány za 808 mil. Kč
včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je nárůst
o 187 mil. Kč proti roku 2014. Na předfinancování evropských
projektů byl použit úvěrový rámec 2012–2015 čerpaný ve výši
376 mil. Kč. 52 % všech projektů, tj. za 419 mil. Kč, bylo financováno
v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad,
z toho 306 mil. Kč bylo určeno na dopravní stavby a 102 mil. Kč
na modernizaci vybavení středních škol. V rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci byly podpořeny projekty ve výši 141 mil. Kč, z toho
35 mil. Kč bylo určeno na krajský projekt Přírodovědné a technické
vzdělávání Ústeckého kraje. Dále byly realizovány projekty v rámci
Integrovaného operačního programu ve výši 123 mil. Kč (např.
Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, 84 mil. Kč).
Na jejich financování a na splácení úvěrového rámce, ze kterého

Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje,
proto bylo na financování kapitálových výdajů použito 627 mil. Kč
z běžných zdrojů, zejména prostředků minulých let a daňových
příjmů.

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice
a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 331 mil. Kč
z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku
spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (315 mil. Kč),
z toho nejvýznamnější akcí byla „Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most, příspěvková
organizace, - výměna oken a zateplení budovy“ ve výši 31 mil. Kč.

daňové příjmy

transfery

rozdíl:
skutečnost
– upravený
rozpočet

% plnění

13 504

99

100,7

4 319

136

103,3

461

6

101,3

117

–41

74,1

7 219

8 609

8 607

–2

100,0

výdaje celkem

12 116

14 790

13 484

–1 306

91,2

běžné výdaje

10 812

12 697

12 157

–540

95,7

kapitálové výdaje

1 304

2 093

1 327

–766

63,4

saldo příjmů a výdajů

–199

–1 385

20

1 405

x

199

1 385

–189

–1 574

x

financování celkem
prostředky minulých let

Celková výše nesplacených úvěrů a návratné finanční výpomoci
k 31. 12. 2015 poklesla na 1 712 mil. Kč (snížení proti r. 2014
o 282 mil. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky
mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 –
mimořádná splátka ve výši 180 mil. Kč byla uhrazena z volných
prostředků z hospodaření kraje za rok 2014. Jediným cizím zdrojem
v roce 2015 byl úvěrový rámec 2012–2015 na předfinancování
evropských projektů čerpaný ve výši 376 mil. Kč.

v mil. Kč

úvěrový rámec 2012–2015
splátka jistiny úvěru 2011–2014

64

1 318

93

–1 225

7,1

553

513

376

–137

73,3

–80

–260

–260

0

100,0

splátka jistiny úvěru 2014

–140

–140

–140

0

100,0

splátka jistiny úvěrového rámce 2012–2015

–118

–166

–178

–12

107,2

splátka návratné finanční výpomoci 2013

–80

–80

–80

0

100,0

0

200

0

–200

0

řízení likvidity – termínovaný vklad

Příjmy v roce 2015
Ústecký kraj obdržel v roce 2015 příjmy ve výši 13 504 mil. Kč. Hlavní příjmovou oblastí byly obdobně jako v minulých letech účelově
vázané transfery v objemu 8 607 mil. Kč, tj. 64 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 126 mil. Kč (83 % veškerých transferů).
Daňové příjmy jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil. Kč, tj. 32 % z celkového objemu skutečných příjmů.
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 99 mil. Kč, tj. o 0,7 %. Rozdíl nastal u vlastních příjmů – vyšší
plnění (o 136 mil. Kč) bylo zaznamenáno u daňových příjmů z důvodu uspokojivého výběru daňových výnosů, zejména u daně z příjmu
právnických osob (+120 mil. Kč), pokles (–41 mil. Kč) je vykázán v kapitálových příjmech především s ohledem na prodeje pozemků
ve strategické průmyslové zóně Triangle.
Skutečné příjmy se meziročně zvýšily o 3 % (365 mil. Kč), zejména v oblasti přijatých transferů, což souvisí především se změnou
financování sociálních služeb, kdy do krajského rozpočtu byly zařazeny neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

30

31

Struktura skutečných příjmů (v mil. Kč) – graf č. 1
8 607
4 319

Výdaje za rok 2015 dle jednotlivých oblastí
Transfery
z veřejných rozpočtů

Daňové příjmy

337
Odvody příspěvkových organizací

124
Ostatní nedaňové příjmy

Z tabulky č. 2 vyplývá, že téměř 58 % výdajů zaujímala oblast vzdělávání a školských služeb. Tato oblast zahrnuje především transfery
ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství. Druhá největší oblast – doprava (18 %) – obsahuje financování dopravní
obslužnosti, správu, údržbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně mostů a výstavbu cyklostezek. Třetí místo zaujala oblast sociálních
věcí (9 %) díky změně financování sociálních služeb v souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, kdy do krajského rozpočtu byly zařazeny neinvestiční nedávkové transfery podle § 101, § 102 a § 103 uvedeného
zákona určené pro veškeré organizace poskytující sociální služby v kraji.
Tabulka č. 2

117

v mil. Kč

Kapitálové příjmy

Výdaje v roce 2015
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 484 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 12 157 mil. Kč, tj. 90 % z celkového objemu
výdajů, a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil. Kč tvořily 10 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly
výdaje dočerpány o 1 306 mil. Kč, tj. o 9 %. Z toho v běžných výdajích bylo dosaženo úspory 540 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 96 %.
Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán ve výši 766 mil. Kč, tj. čerpání na 63 %. K nedočerpání došlo zejména na peněžních
fondech, u kterých nevyčerpané finanční prostředky zůstávají k použití do dalších let. Zůstatek 317 mil. Kč na Fondu investic a oprav
Ústeckého kraje odráží zejména posunutí realizace některých akcí kvůli průtahům při výběrových řízeních na základě požadavků
na předložení dodatečných informací nebo odvolání se některých účastníků řízení proti rozhodnutí o přidělení zakázky a problémům
při výkupech pozemků. Některé akce nebyly na rozdíl od plánu dokončeny do konce roku 2015, např. z důvodu vad a nedodělků. Kromě
58 mil. Kč, které nebyly přiděleny na akce, zůstalo neproinvestováno 125 mil. Kč v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, 38 mil. Kč
v oblasti dopravy a silničního hospodářství a 34 mil. Kč v oblasti zdravotnictví.
Zůstatek 241 mil. Kč na Fondu rozvoje Ústeckého kraje odráží zejména realizaci menšího počtu projektů, než se předpokládalo (rezerva
202 mil. Kč + nedočerpané prostředky v rámci ROP Severozápad 13 mil. Kč). Současně, na rozdíl od předpokladu, nebyl použit úvěrový
rámec ve výši 98 mil. Kč.
Na Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje nebylo vyčerpáno 52 mil. Kč, z toho na 32 mil. Kč jsou uzavřeny smlouvy na výstavbu
nebo obnovu vodovodů a kanalizací s 19 obcemi Ústeckého kraje. Akce by měly být ukončeny v roce 2016.

vzdělání a školské služby
doprava
sociální věci
zdravotnictví
činnost krajského úřadu
tělovýchova a zájmová činnost
kultura a ochrana památek
územní rozvoj a cestovní ruch
krizové řízení a integrovaný záchranný systém
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí
činnost zastupitelstva
celkem

Výdaje za rok 2015 dle oblastí (v mil. Kč) – graf č. 3
7 749
2 399

skutečnost 2014

skutečnost 2015

7 320
2 227
856
469
637
384
216
376
82
86
44
12 697

7 749
2 399
1 202
580
524
390
230
145
114
99
52
13 484

podíl
na celkových
výdajích 2015 v %
57,5
17,8
8,9
4,3
3,9
2,9
1,7
1,1
0,8
0,7
0,4
100,00

Vzdělání a školské
služby

Doprava

1 202
Sociální věci

580
Zdravotnictví

Meziroční trend v oblasti kapitálových výdajů byl pozitivní, došlo k posílení o 130 mil. Kč, tj. o 11 %. Zvýšení odpovídá většímu počtu
realizovaných projektů podpořených z EU, zejména spolufinancovaných z ROP Severozápad – meziroční zvýšení o 212 mil. Kč.
Nejvýznamnější projekty:
REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Břežany 67 mil. Kč
REKO silnice II/266 Rumburk – Šluknov
56 mil. Kč
REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa
55 mil. Kč

Struktura skutečných výdajů (v mil. Kč) – graf č. 2
12 157

Činnost krajského úřadu

390
Tělovýchova a zájmová činnost

230
Kultura a ochrana památek

145
Územní rozvoj a cestovní ruch
Běžné výdaje

1 327

524

114
Krizové řízení a IZS

Kapitálové výdaje

99
Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí

52
Činnost zastupitelstva

32

33

Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury

Financování v roce 2015

Tabulka č. 3

v mil. Kč

dotace obcím včetně obecních škol
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
dopravní obslužnost
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy
provozní výdaje
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím
dotace podnikatelům
finanční majetek
celkem

skutečnost 2014

skutečnost 2015

4 533
4 564
1 266
807
818
296
288
125
12 697

4 934
4 739
1 179
906
661
564
300
201
13 484

podíl
na celkových
výdajích 2015 v %
36,6
35,2
8,7
6,7
4,9
4,2
2,2
1,5
100,00

Z tabulky č. 3 a grafu č. 4 je zřejmé, že zásadní výdaje (72 %) představují dotace obcím včetně dotací obecním školám na přímé náklady
na vzdělávání a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice). Další významnou činností je zajištění drážní
a autobusové dopravní obslužnosti.

Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury (v mil. Kč) – graf č. 4
4 934
4 739

Dotace obcím včetně
obecních škol
Příspěvek zřízeným
příspěvkovým organizacím

1 179

Do hospodaření kraje v roce 2015 byly zapojeny cizí zdroje a prostředky z minulých let ve výši 469 mil. Kč při současném splácení jistin
cizích zdrojů 658 mil. Kč:
• čerpání úvěrového rámce 2012–2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 376 mil. Kč při současném
splacení jistiny ve výši 178 mil. Kč,
• splátka úvěru s čerpáním v letech 2011–2014 na odstranění havarijních stavů krajských silnic, na financování investičních akcí
a spolufinancování projektů obcí (7,5 %) v rámci ROP Severozápad ve výši 260 mil. Kč,
• splátka úvěru s čerpáním v roce 2014 na finanční potřeby Ústeckého kraje ve výši 140 mil. Kč,
• splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
ve výši 80 mil. Kč,
• použití prostředků peněžních fondů z minulých let ve výši 93 mil. Kč.
Tabulka č. 4 Vývoj zatížení Ústeckého kraje cizími zdroji k 31. 12. běžného roku
skutečnost

úvěr 2006–08
úvěrový rámec 2009–11
úvěr 2010–11
úvěr 2011–14
úvěr 2014
úvěrový rámec 2012–15
návratná finanční výpomoc
úvěrový rámec 2016–23
celkem
úroky

2006 2007 2008 2009 2010 2011
16 298 420 280 140
35
1392
82 648
106 700
317

16
0

298
2

420 1 672
12
19

328 1 700
24
25

v mil. Kč

předpovýhled
klad
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
436
0
560 420
0
659 1107 1 120 860 710 573 436 299 162
280 140
0
376
60 115
312
0
560 480 400 320 240 160
80
0
75 739 756 707 763
2 031 2 147 1 995 1 712 1 105 1 552 1 352 1 086 925
51
34
20
11
8
10
10
9
8

Dopravní obslužnost

906
Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy

661

Vývoj zatížení Ústeckého kraje cizími zdroji k 31. 12. běžného roku (v mil. Kč) – graf č. 5
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Provozní výdaje

564
Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím
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300
Dotace podnikatelům
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Finanční majetek
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Úvěr 2014
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Cash flow roku 2015

Vývoj struktury majetku Ústeckého kraje v letech 2010–2015 (v mil. Kč) – graf č. 6
8000

Tabulka č. 5

v mil. Kč

1
2
3
4
5

finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2015
saldo roku 2015
cizí zdroje včetně splátek úvěrů
finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2015
povinné odpočty, z toho:
finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016
prostředky převáděné k použití v r. 2016 (účelové, zasmluvněné)
vratky prostředků do státního rozpočtu
6 zůstatek k rozdělení

1 518
20
–283
1 255
–876
–684
–105
–84
–3
379

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil. Kč. Tento přebytek vznikl zejména přeplněním
vlastních příjmů o 101 mil. Kč (zejména daňové příjmy 136 mil. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 209 mil. Kč (z toho centrální rezerva 208
mil. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů. U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil. Kč, zejména na dopravní územní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil. Kč), a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil. Kč
na provozních výdajích, zejména na osobních výdajích (4 mil. Kč).

7000
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Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2015
Tabulka č. 6
majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:
Stálá aktiva, z toho:
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek, z toho:
– stavby
– nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
– pozemky
dlouhodobý finanční majetek, z toho:
– majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
dlouhodobé pohledávky
oběžná aktiva
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v mil. Kč
k 31. 12. 2014
14 348
10 981
176
3 062
1 139
1 654
118
7 448
7 098
295
3 367

k 31. 12. 2015
14 414
11 046
150
3 172
1 089
1 753
108
7 716
7 365
8
3 368

2011

2012

2013

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobý nehmotný majetek

2014

2015

Oběžná aktiva

Peněžní fondy Ústeckého kraje
Tabulka č. 7
fondy
Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Fond rozvoje Ústeckého kraje
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
Fond Ústeckého kraje
Fond zaměstnavatele
Fond životního prostředí Ústeckého kraje
celkem

v mil. Kč
čerpání v r. 2015
kapitálové
běžné výdaje
výdaje
52
277
98
577
15
34
0
0
37
7
10
0
0
7
212
902

celkem
329
675
49
0
44
10
7
1 114

zůstatky na
účtech fondů
k 31. 12. 2015
338
248
50
35
10
2
1
684
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Vývoj příjmů a výdajů Ústeckého kraje od r. 2003

Čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje
od r. 2003 (v mil. Kč) – graf č. 7
2000

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje od roku 2003 (v mil. Kč) – graf č. 9
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Čerpání finančních prostředků z peněžních fondů Ústeckého kraje v letech
2004–2015
Tabulka č. 8

v mil. Kč

Fond rozvoje ÚK
Fond investic a oprav ÚK
Fond vodního hospodářství ÚK
Fond Ústeckého kraje
Fond zaměstnavatele
Fond životního prostředí ÚK
Fond pro mimořádné události ÚK
celkem

2004
63
x
10
x
2
x
0
75

2005
163
x
37
x
2
x
0
202

2006
449
x
62
x
4
x
0
515

2007
963
x
55
28
2
x
0
1048

2008
734
x
36
143
4
x
0
917

2009
1666
x
50
105
6
x
9
1836

2010
1096
x
36
30
4
x
5
1171

2011
1035
x
49
64
5
x
3
1156

2012
829
x
44
120
7
x
1
1001

2013
338
x
28
29
4
0
13
412

2014
542
23
33
36
6
14
1
655

2015
675
329
49
44
10
7
0
1114

11000
10000
9000
8000
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2014
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Výdaje

Od roku 2003 bylo vyčerpáno celkem 155 938 mil. Kč, z toho 132 996 mil. Kč v rámci běžných výdajů a 22 942 mil. Kč jako kapitálové výdaje
(15 % z celkových výdajů). Po historickém minimu čerpání kapitálových výdajů v roce 2013 došlo v dalších letech k posílení investic.

Struktura skutečných výdajů od roku 2003 (v mil. Kč) – graf č. 10

Čerpání finančních prostředků ostatních fondů od r. 2004 (v mil. Kč) – graf č. 8
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fond Ústeckého kraje

Fond vodního hospodářství ÚK

Fond pro mimořádné události ÚK

Fond životního prostředí ÚK

2012

2013

2014

2003
7 677
923

2004
7 776
1 349

2005
8 710
1 059

2006
9 380
1 713

2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9 328 10 341 10 598 10 676 11 456 11 281 12 116 11 500 12 157
3 158 2 830 2 853 2 463 1 724 1 591
756 1 197 1 327

2015
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Saldo příjmů a výdajů v letech 2002–2015 (v mil. Kč) – graf č. 11

Příspěvky z vlastních prostředků kraje poskytnuté příspěvkovým organizacím v roce 2015 (v mil. Kč) – graf č. 12
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Příspěvky poskytnuté z vlastních prostředků Ústeckého kraje pro zřízené
příspěvkové organizace v roce 2015
Tabulka č. 9
příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
oblast školství, mládeže a tělovýchovy
oblast zdravotnictví
oblast sociálních věcí
oblast kultury a památkové péče
SPZ Triangle
Krajská majetková
celkem

v mil. Kč
počet
1
101
4
14
13
1
1
135

provozní
investiční
příspěvek účelový příspěvek
701
96
525
28
305
1
207
18
165
5
29
1
21
6
1 953
155

odvod z odpisů
–201
–65
–9
–36
–6
–18
–2
–337

V roce 2015 se snížil počet příspěvkových organizací kraje o tři v oblasti zdravotnictví. Zanikla organizace Krajské nemocnice, příspěvková
organizace (zbytková organizace po transformaci nemocnic na akciovou společnost). Činnost dvou nemocnic následné péče přešla
na Krajskou zdravotní, a. s., a příspěvkové organizace byly zrušeny.
Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků 1 953 mil. Kč na provoz (z toho 17 mil. Kč bylo určeno na akce velké údržby)
a 155 mil. Kč na investiční akce. Na základě rozhodnutí zřizovatele o odvodu z fondu investic odvedly příspěvkové organizace 337 mil. Kč,
což odpovídá odpisům nemovitého majetku poskytnutým zřizovatelem v příspěvku na provoz. Odvody byly použity na investiční akce
a akce velké údržby realizované krajem zejména na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.

provoz
investice
počet PO

Správa a údržba oblast školství,
silnic ÚK
mládeže a
tělovýchovy
701
525
96
28
1
101

oblast
zdravotnictví
305
1
4

oblast
oblast kultury
sociálních věcí a památkové
péče
207
165
18
5
14
13

SPZ Triangle

Krajská
majetková

29
1
1

21
6
1

Vývoj výše příspěvku na provoz v v letech 2010–2015 po oblastech (včetně odpisů) (v mil. Kč) – graf č. 13
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2014
Sociální věci

2015
Kultura

Od r. 2003 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím 21 040 mil. Kč, z toho na provoz a velkou
údržbu 19 724 mil. Kč a na investice 1 316 mil. Kč. Odvod z investičních fondů činil 1 873 mil. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 skončilo s výsledkem +80 mil. Kč. Jedna organizace vykázala ztrátu. Zadluženost
příspěvkových organizací byla nulová.
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Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) z vlastních
prostředků Ústeckého kraje od r. 2003

Dotace obcím a DSO za rok 2015
podle oblastí

Dotace obcím a DSO za rok 2015 dle
oblastí
(v %) – graf č. 16

30
Tabulka č. 10

v mil. Kč
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

dotace obcím a DSO

126

123

182

111

125

271

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

108

114

165

113

121

112

1 816

145

Dotace obcím a DSO od r. 2003 (v mil. Kč) – graf č. 14
280

Tabulka č. 12

v mil. Kč

výše skutečně poskytnutých
transferů k 31. 12. 2015
vodovody, kanalizace
34
podpora venkova
25
kultura a památková péče
21
zdravotnictví a sociální péče
13
tělovýchova a volný čas
11
zemědělství a životní prostředí
8
dotační oblasti

235

Vodovody,
kanalizace

22
Podpora venkova

19
Kultura a památková péče

12
Zdravotnictví a sociální péče

10
Tělovýchova a volný čas

7

190

Zemědělství a životní prostředí

145
100
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Rating Ústeckého kraje

Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele v r. 2015 a za období 2002–2015
Tabulka č. 11
okres

počet obyvatel
k 31. 12. 2015

Děčín
Teplice
Chomutov
Ústí nad Labem
Litoměřice
Most
Louny
celkem/průměr

131 313
128 734
124 335
119 512
119 162
113 371
86 399
822 826

celková dotace
v r. 2015
v mil. Kč
22
8
14
15
22
9
22
112

dotace na celková dotace za dotace na 1 obyvatele
1 obyvatele období 2002–2015 za období 2002–2015
v r. 2015 v Kč
v mil. Kč
v Kč
168
256
1 950
62
144
1 119
113
387
3 113
126
262
2 192
185
407
3 416
79
132
1 164
255
231
2 674
136
1 819
2 211

Objemově nejvýznamnější dotace byly v roce 2015 poskytnuty statutárním městům Most (5,4 mil. Kč) a Chomutov (5,4 mil. Kč) a obci
Blšany u Loun (4,7 mil. Kč).

Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele za rok 2015 (v Kč) – graf č. 15

V květnu roku 2016 byl Ústeckému kraji udělen rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) se stabilním výhledem společností
Moody‘s Public Sector Europe. Proti předcházejícím letům došlo ke změně metodiky udělení ratingu, kdy zveřejnění národního ratingu
bylo doplněno ratingem mezinárodním, z něhož národní hodnocení vychází. Současně došlo k rozšíření stupnice národního ratingu,
čímž došlo přibližně u 95 % subjektů v ČR k úpravě národního ratingu v průměru o dva stupně směrem dolů. Úprava těchto ratingů ale
nesvědčí o změně bonity jednotlivých subjektů, jelikož jejich mezinárodní ratingy zůstávají nezměněné. Mezinárodní ratingy českých
měst a krajů se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž všechny čtyři hodnocené kraje jsou na stupni A2.
Udělení ratingu A2/Aa3.cz Ústeckému kraji vychází ze:
• silného provozního hospodaření,
• vysoké kapacity samofinancování podpořené investičními dotacemi,
• nízké až středně vysoké zadluženosti a dobře zvládnutelné dluhové služby,
• komfortní likvidity a finančních rezerv.
Rating A2/Aa3.cz je kombinací základního úvěrového hodnocení subjektu (odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez
zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády) na úrovni a3 a střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády
za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity.

300

Ratingové hodnocení bere v úvahu také výrazné investiční potřeby kraje a systém financování krajských samospráv v České republice,
který je charakteristický nízkou flexibilitou rozpočtu.

200

Pozitivní dopad na rating by mohly mít podstatný nárůst provozních přebytků kraje na dvoucifernou úroveň společně se snížením
dluhové služby a zadluženosti.
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Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015
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Úvodní slovo Milana Zemaníka,
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
Milí občané, milí kolegové,
na následujících několika stranách budete stručně seznámeni s činností Krajského úřadu
Ústeckého kraje, jeho odbory a odděleními. Právě jejich činnost je hybnou silou celého úřadu
a je potřebná jak při výkonu samosprávy, tak při výkonu přenesené působnosti státní správy.
Díky této brožuře se dozvíte nejen o důležitých meznících loňského roku, ale také získáte
přehled o chodu celého úřadu. K běžným činnostem úřadu patří kontrola zodpovědného
hospodaření kraje, pomoc městům a obcím nebo zabezpečení plnění povinností zřizovatele
v oblasti příspěvkových organizací. V roce 2015 se zaměstnanci úřadu podíleli také např.
na realizaci Her VII. zimní olympiády, které se uskutečnily v našem kraji. Naše aktivity mají
díky ochotě a otevřenému přístupu zaměstnanců široký záběr a právě díky nim je krajský
úřad vždy schopen reagovat na aktuální dění.
Milí občané, jsem přesvědčen, že po přečtení následujících stran získáte alespoň základní
přehled o činnosti krajského úřadu, a mohu Vám slíbit, že Vás vstřícnost, otevřenost a ochota našich zaměstnanců
budou provázet i nadále.
Na viděnou v dalším roce.

Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu
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02.06

Organizační struktura
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ředitel krajského úřadu

Ing. Milan Zemaník
Oddělení
personálních věcí
a vzdělávání

Koordinátor v oblasti UPS a ZPZ
Oddělení mediální
komunikace
RNDr. Zdeněk Rytíř,
vedoucí oddělení

Oddělení rozpočtu
a financování

Ing. Blanka Andresová,
vedoucí oddělení

Oddělení územního
plánování
Ing. Jolana Novotná,
vedoucí oddělení

Oddělení správních
činností
Mgr. Dáša Doležalová,
vedoucí oddělení

Oddělení přestupků
a ekonomiky
Ing. Simona Marešová,
vedoucí oddělení

Oddělení správní

Mgr. Ludislava Poupalová,
vedoucí oddělení

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

Oddělení kontroly
realizace projektů
Ing. Alena Kosová,
vedoucí oddělení

Oddělení veřejnosprávní
finanční kontroly
Ing. Dana Baťková,
vedoucí oddělení

Oddělení grantů EU
pro vzdělávání
Mgr. Martina Černá,
vedoucí oddělení
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Ing. Monika Zeman, MBA

Oddělení vnějších
a zahraničních vztahů
Mgr. Andrea Kalasová,
vedoucí oddělení

Oddělení účetnictví
Ing. Pavla Šimáková,
vedoucí oddělení

Kancelář hejtmana (KH)
Oddělení rozpočtu
a výkaznictví obcí
Ing. Helena Vávrová,
vedoucí oddělení

Oddělení stavebního
Oddělení správy
řádu
poplatků, odvodů a daní
Ing. Hana Bergmannová,
vedoucí oddělení

Ing. Lenka Knorrová,
vedoucí oddělení

Ing. Luboš Trojna

Odbor ekonomický (EK)
Ing. Stanislav Dostál

Odbor územního plánování
a stavebního řádu (UPS)
Ing. Zdenka Švehlová

Oddělení krajský
živnostenský úřad

Odbor správních činností a krajský
živnostenský úřad (SČ a KŽÚ)

Oddělení
památkové péče

Ing. Květoslava Milerová

Oddělení organizací
a koncepcí
Mgr. Roman Kovář,
vedoucí oddělení

Oddělení ekonomiky
státních financí
Ing. Vlasta Holíková,
vedoucí oddělení

Oddělení všeobecné
kontroly a stížností
František Ploner,
vedoucí oddělení

Oddělení přezkumu
hospodaření obcí
Ing. Jiřina Janovská,
vedoucí oddělení

Oddělení projektů
Ing. Iva Tomešová,
vedoucí oddělení

Mgr. Ing. Jaroslav Pikal

Odbor majetkový (MAJ)
Mgr. Ing. Jindřich Šimák

Odbor investiční (INV)

Odbor regionálního rozvoje (RR)

Oddělení kultury

Mgr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí oddělení

Oddělení ekonomiky
krajských financí
Ing. Miroslav Vacek,
vedoucí oddělení

Oddělení zdravotní
správy
Ing. Jana Lavičková,
vedoucí oddělení

Oddělení organizace
zdravotních služeb
Ing. Hana Týlová,
vedoucí oddělení

Oddělení podpory
průmyslu a podnikání
Mgr. Aleš Tallowitz,
vedoucí oddělení

Oddělení strategie

Odbor kultury a památkové péče (KP)
Mgr. Radek Spála

Odbor legislativně-právní (LP)
JUDr. Simona Hejnová

Odbor informatiky a organizačních
věcí (INF)
Bc. Jan Jelínek

Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy (SMT)
Ing. Štěpán Harašta

Odbor dopravy a silničního
hospodářství (DS)
Ing. Jindřich Franěk

Odbor zdravotnictví (ZD)
Ing. Petr Severa

Odbor kontroly (KON)
Mgr. Iva Johnová

Odbor strategie, přípravy
a realizace projektů (SPRP)
Ing. Jaroslava Kuszniruková

Odbor životního prostředí
a zemědělství (ZPZ)
Ing. Monika Zeman, MBA

Oddělení
cestovního ruchu
Ing. Jiří Válka,
vedoucí oddělení

Oddělení informatiky

Mgr. Nikola Jahodová
Rennerová,
vedoucí oddělení

Oddělení evidence
a účtování o majetku
kraje

Oddělení nakládání
s majetkem kraje

Mgr. Ludmila Vajglová,
vedoucí oddělení

Ing. Vladislava Zeilerová,
vedoucí oddělení

Oddělení investic
a údržby majetku kraje

Oddělení veřejných
zakázek

Oddělení fondů
a programů EU

Oddělení
regionálního rozvoje

Ing. Pavel Hajšman,
vedoucí oddělení

Odbor sociálních věcí (SV)
Ing. Petra Lafková

Ing. Eva Vorlíčková,
vedoucí oddělení

Ing. Josef Svoboda,
vedoucí oddělení

Tomáš Krejza,
pověřen vedením
oddělení

JUDr. Milan Boháček,
vedoucí oddělení

Oddělení právní

Oddělení legislativní

Oddělení
organizační

Oddělení projektů
a geografických
informačních systémů

Oddělení spisové
a archivní služby

Ing. Jakub Jeřábek,
vedoucí oddělení

Oddělení dopravně
správních agend

JUDr. et Mgr. Stanislav Körner,
vedoucí oddělení

Oddělení pozemních
komunikací

Oddělení životního
prostředí

Oddělení
zemědělství

Mgr. Milena Pospíšilová,
vedoucí oddělení

Oddělení dopravní
obslužnosti

Ing. Hana Frýdová,
vedoucí oddělení

JUDr. Jan Svoboda,
pověřen vedením
oddělení

Bc. Jana Soukupová,
vedoucí oddělení

Ing. Jiří Smrčka,
vedoucí oddělení

RNDr. Tomáš Burian,
vedoucí oddělení

Ing. Jakub Skoupý,
vedoucí oddělení

Oddělení ochrany
životního prostředí
a udržitelného
rozvoje

Oddělení plánování
a rozvoje služeb

Oddělení sociálních
služeb

Oddělení sociální
práce

Útvar interního auditu (AUD)
Ing. Martina Škařupová

Oddělení podpory
řízení

Bc. Stanislav Krampera,
vedoucí oddělení

Ing. Pavla Svítilová,
vedoucí oddělení

Ing. František Končel

RNDr. Zuzana Kadlecová

Ing. Dita Motlová,
vedoucí oddělení

Mgr. Jana Kuráňová,
vedoucí oddělení

Kancelář ředitele (KR)

Ing. Zdeňka Kovářová,
vedoucí oddělení

Oddělení
hospodářské správy

Mgr. Ivana Vlasáková,
vedoucí oddělení

Ing. Jitka Pémová,
vedoucí oddělení

Ing. Pavel Sedlecký,
vedoucí oddělení

Ing. Karel Giampaoli,
vedoucí oddělení

Ing. Jana Nedrdová,
vedoucí oddělení
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Statistika
zaměstnanců
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015
počet
muži

142

ženy

412

celkem

554

Věkový průměr zaměstnanců
průměr
muži

45,25

ženy

44,01

celkový průměr

44,33

Dosažené vzdělání zaměstnanců
počet
středoškolské vzdělání

205

vysokoškolské vzdělání

349

Odbor
kancelář hejtmana

Odbor kancelář hejtmana se skládá z oddělení vnějších a zahraničních vztahů, oddělení
mediální komunikace, pracoviště krizového řízení a jednotlivých sekretariátů. Odbor
zajišťuje záležitosti spojené s výkonem pravomocí hejtmana Ústeckého kraje a dalších členů
Rady Ústeckého kraje. Protokolárně, organizačně a administrativně zajišťuje a sjednává
schůzky, jednání, návštěvy, setkání.
Prostřednictvím oddělení mediální komunikace je veřejnost informována o klíčových
tématech a událostech v kraji. Mezi klíčová témata patří doprava, nezaměstnanost,
zdravotnictví, sociální věci, školství, životní prostředí, cestovní ruch, energetika a krizové
řízení. Oddělení pravidelně vydává tiskové zprávy, krajské noviny, využívá každou středu
prostor na Frekvenci 1 pro rozhlasový magazín, provozuje vlastní YouTube kanál Ústecký
kraj, kde jsou veřejnosti dostupné reportáže webové televize U-TV a další videa s krajskou
tematikou. Oddělení zároveň aktivně rozvíjí komunikaci prostřednictvím sociální sítě
Facebook a dále spolupracuje s regionálními médii. Tisková mluvčí denně komunikuje
s novináři, zajišťuje pro ně v rámci mediální komunikace setkání s představiteli kraje, podílí
se na přípravě a organizování tiskových konferencí a zajišťuje publicitu důležitých událostí
v kraji. Oddělení také administruje a zpracovává žádosti o poskytnutí záštity hejtmana,
jeho náměstků a radních Ústeckého kraje. Vyřizuje agendu a veškerou korespondenci při
aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci odboru.

Ing. Luboš Trojna
vedoucí odboru

V rámci svých pravomocí oddělení vnějších a zahraničních vztahů zajišťovalo navazování a udržování vztahů
s jinými regiony v České republice i zahraničí. Loni byla navázána spolupráce s Mogilevskou oblastí v Běloruské
republice. Oddělení vyřizuje agendu související s korespondencí hejtmana, jeho pracovními cestami, včetně
překladatelských a tlumočnických služeb, koordinuje přípravu a naplňování smluv uzavřených mezi Ústeckým
krajem a významnými společnostmi či zájmovými subjekty. Zajišťuje a koordinuje návštěvy delegací se
smluvními regiony nebo se stará o řadu dalších vážených návštěv v kraji. Jeden z pracovníků oddělení
zastává také funkci tajemníka komise pro zahraniční vztahy, poradního orgánu Rady Ústeckého kraje. V roce
2015 oddělení komplexně organizačně zajistilo dvě třídenní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana
v Ústeckém kraji.
Pracoviště krizového řízení v rámci své činnosti zabezpečovalo ve spolupráci se složkami Integrovaného
záchranného systému, Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, Povodí Labe, s. p., Povodí
Ohře, s. p. a Vodní záchranné služby, ČČK Ústí nad Labem školení nově zvolených zástupců obcí pro oblast
krizového řízení. Ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost organizovalo cvičení INEX 4.
Zastupovalo Ústecký kraj v mezinárodním projektu „Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací
v návaznosti na přírodní katastrofy“ pro Jihobanátský okruh v Srbsku. Podílelo se na zajištění potřeb dotčených
měst a obcí včetně základních složek IZS v rámci mimořádné události v Chemparku Záluží – Unipetrol RPA.
Odbor finalizoval a administrativně zajistil realizaci záměru vedení kraje pro podporu kulturních hodnot
regionu – program Rodinné stříbro Ústeckého kraje – a také dotační titul v oblasti krizového řízení „Program
2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“.
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Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje prováděl v roce
2015 široké spektrum činností s ohledem na platnou legislativu. Věnoval se úkolům
v přenesené působnosti daným školským zákonem, řešil odvolání proti rozhodnutí ředitelů
škol a školských zařízení, přezkoumával výsledky a průběh maturitních zkoušek, jmenoval
předsedy zkušebních komisí k maturitním a závěrečným zkouškám a absolutoriím
na vyšších odborných školách.
Zorganizoval dvě společné porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem, sedm porad pro vedoucí školních jídelen v jednotlivých okresech. Odborem byla
zpracována a vydána Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ÚK za školní
rok 2014/2015. Dále byl zpracován a předložen MŠMT k vyjádření Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016–2020.

Ing. Štěpán Harašta
vedoucí odboru

Odbor zajišťoval a metodicky řídil sběr dat ze statistických výkonových výkazů škol
a školských zařízení. Na MŠMT ČR bylo odesláno celkem 57 zpracovaných žádostí o změnu
zápisu v rejstříku škol. Bylo vydáno 30 výpisů ze správního řízení pro příspěvkové organizace
zřizované obcí a privátním sektorem.
V oblasti financování školství ÚK bylo na přímých nákladech v roce 2015 rozděleno obecním školám
4 409 040 000 Kč, krajským školám 2 150 412 000 Kč, soukromým školám 263 449 000 Kč a na dotačních
rozvojových programech pak 442 653 000 Kč. V kalendářním roce 2015 bylo v ÚK zaměstnáno ve školství celkem
12 686 pedagogických a 5 627 nepedagogických pracovníků (přepočtený počet pracovníků včetně částečných
úvazků). Ústecký kraj přispěl v roce 2015 na provozní výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje, celkovou
částkou 428 535 000 Kč. Příspěvkové organizace v oblasti školství obdržely v roce 2015 finanční prostředky
na investice a velkou údržbu ve výši 34 616 000 Kč.
Odbor organizoval motivační programy pro střední školství v ÚK a dotační tituly Sport, Volný čas a Prevence
rizikového chování dětí a mládeže, program mimoškolní výchovy Pažit a soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje.
Dále organizoval a pořádal školní, okresní a krajské soutěže, přehlídky a olympiády.

02.10

Odbor
sociálních věcí

V sociální oblasti Ústecký kraj zřizoval v roce 2015 čtrnáct příspěvkových organizací s kapacitou 2631 lůžek a 43 míst v ostatních službách. Rozpočet provozního příspěvku pro organizace v sociální oblasti představoval celkem 203 380 tis. Kč. Investice dosáhly 51 449 tis. Kč.
Byl zpracován strategický dokument Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních
služeb Ústeckým krajem za rok 2015), který byl vzat ZÚK na vědomí, a to vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících.
K 31. 12. 2015 bylo registrováno 209 poskytovatelů sociálních služeb, což čítá 592 poskytovaných
služeb. Ve věci registrací bylo v roce 2015 vydáno 226 rozhodnutí, včetně rozhodnutí o změnách
registrace a zrušení registrace. Dále bylo vydáno 65 rozhodnutí ve věci správního deliktu.
Odbor intenzivně pomáhá obcím a městům při řešení problematiky bezpečnosti, kriminality
a její prevence, napomáhá k integraci rodiny a osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím podpory nejen sociálních služeb na území kraje, ale i jiných aktivit či programů.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru

Svou novou rodinu našlo 64 dětí, kdy do adopce bylo umístěno 50 dětí a v pěstounských rodinách našlo zázemí
14 dětí. Do pěstounské péče na přechodnou dobu (profesionální pěstounské péče) bylo předáno 42 dětí. Zodpovědně jsme připravili nové adoptivní rodiče, pěstouny a profesionální pěstouny na přijetí dítěte do rodiny.
Ve věci žádostí o zařazení do evidence žadatelů stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou
dobu bylo vydáno 104 rozhodnutí.
Zároveň v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byl realizován projekt financovaný z OP LZZ na podporu náhradní rodinné péče v kraji.
Sociální pracovnice odboru spolupracují s obcemi při realizaci činností sociální práce vedoucích k řešení
nepříznivé sociální situace osob. Vykonávají metodickou činnost v oblasti sociální práce pro všech 30 obcí
II. a III. typu ve svém správním obvodu. Poskytují poradenství obcím všech typů v otázkách týkajících se problematiky veřejného opatrovnictví, realizují semináře a workshopy pro pracovníky obcí.

Stipendijní program Ústeckého kraje vstoupil do 12. ročníku a bylo v něm rozděleno 2 220 000 Kč.
Nadále pokračuje spolupráce s MŠMT, odborem zahraničních vztahů, při propagaci studia dvojnárodnostního
Gymnázia F. Schillera v Pirně.

Odbor realizoval jeden individuální projekt financovaný z OP LZZ na zajištění procesu plánování rozvoje sociálních služeb a zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi kraje.
Spolupracoval s obcemi v rámci střednědobého plánování. Byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018 a jeho prováděcí dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na rok 2016. Odbor realizoval dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015
a připravoval se na financování sociálních služeb ve formě vyrovnávací platby. Z dotačního titulu kraje (Podpora
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015) bylo podpořeno 197 sociálních služeb a služeb
zaměřených na podporu rodiny (87 organizací). Při navrhování finanční podpory spolupracoval odbor s MPSV,
MV, MZ a RVKPP. Byl zpracován strategický dokument – Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2015–2018. V rámci protidrogové problematiky bylo zahájeno plnění stanovených cílů a opatření schválené Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018. Pro
sociální služby protidrogové prevence byl vytvořen a vyhlášen samostatný dotační titul na rok 2016.
V oblasti zaměstnanosti došlo k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného Memoranda o partnerství
a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Do 31. 10. 2015 byly realizovány
tři grantové projekty financované z OP LZZ v oblasti podpory – posílení aktivních politik zaměstnanosti.
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Odbor
zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví vykonával kraj zřizovatelské funkce k šesti příspěvkovým
organizacím a zakladatelské funkce k jedné akciové společnosti. Zásadní organizační
změnou byla transformace nemocnic následné péče v Mostě a v Ryjicích, kdy k 1. září přešla
veškerá jejich činnost, vč. majetku i zaměstnanců, na Krajskou zdravotní, a. s. Podařilo se
také dokončit rekonstrukci Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje v Mostě. Psychiatrická
léčebna Petrohrad se aktivně zapojila do přípravy podkladů pro reformu péče o duševní
zdraví v kraji.

Ing. Petr Severa
vedoucí odboru

Objem rozpočtu oblasti ve výši 349 mil. Kč je z 87 % určen na příspěvky na provoz
příspěvkovým organizacím a výkon veřejné správy. Největší část příspěvku na provoz čerpá
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Je organizačně dělena na sedm oblastních
středisek s 21 výjezdovými základnami, kde je v provozu 45 výjezdových skupin ve dne
a 40 v noci a na stanovišti v Ústí nad Labem je navíc přes den posádka letecké záchranné
služby. Průběžnými investicemi do rozvoje základen a dokončením projektů v oblasti
zvýšení akceschopnosti a technologického vybavení dochází k trvalému zkvalitňování
služeb v souladu s plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami. V listopadu
bylo podepsáno Ujednání o přeshraniční spolupráci krajů Ústeckého, Libereckého
a Karlovarského se Svobodným státem Sasko, kdy s účinností od 1. 1. 2016 je umožněna
vzájemná pomoc záchranných služeb v příhraničí.
Ve spolupráci s obcemi byl zajištěn provoz 22 ordinací lékařské pohotovostní služby. V rámci dotačních
programů bylo spolufinancováno osm služeb se zaměřením na paliativní a rehabilitační péči a léčbu osob
závislých na drogách v objemu 3 mil. Kč, dvacet projektů na pořízení lůžek vč. příslušenství a přístrojového
vybavení v objemu 11,4 mil. Kč. Do prvního ročníku stipendijního programu pro lékaře a farmaceuty bylo
zařazeno 25 studentů, kteří se zavázali po atestaci pracovat v kraji tolik let, na kolik akademických roků jim
bude poskytnuto stipendium v roční výši 50 tis. Kč.
Pokračovala realizace Projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji a v krajském registru je evidováno celkem
104 přístrojů AED (70 přístrojů mobilních a 34 stacionárních). Nově bylo umístěno 10 veřejných přístrojů AED
na místa, jako jsou např. zámeček Větruše, Pravčická brána, Komáří vížka, Podkrušnohorský zoopark Chomutov
a další turisticky zajímavá místa v kraji. Kraj je nadále členem „Sítě zdravých regionů – Regions for Health
Network“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Bylo zpracováno více než 125 materiálů pro jednání
v orgánech kraje.
V přenesené působnosti odbor mimo jiné přezkoumal 34 lékařských posudků a řešil 55 stížností při poskytování
zdravotních služeb. Uskutečnilo se 50 výběrových řízení, kterých se zúčastnilo 74 žadatelů, bylo uloženo
13 pravomocných pokut v úhrnné výši 756 tis. Kč. Bylo vydáno 446 rozhodnutí o vydání, změně a zrušení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Od zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb bylo převzato
cca 18,5 tisíce kusů zdravotnické dokumentace. Bylo provedeno 21 kontrol obcí a 9 kontrol u poskytovatelů
zdravotních služeb.
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Odbor
ekonomický

Ekonomický odbor v roce 2015 vypracoval v rámci finanční strategie kraje návrh
rozpočtového výhledu na období 2016–2020 a návazně návrh rozpočtu na rok 2016. Dalším
úkolem bylo sestavení závěrečného účtu včetně schválení účetní závěrky Ústeckého kraje
za rok 2014. Odbor se podílel na zpracování ratingu Ústeckého kraje od společnosti Moody‘s
Investors Service. Hodnocení finanční stability našeho kraje dopadlo velmi dobře a kraj
obdržel národní rating se stabilním výhledem.
V roce 2015 zpracoval odbor úpravu Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. V rámci správy majetkových účastí kraje spolupracoval
na administraci navýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s., a podílel se na přípravě
jednání valné hromady Severočeského divadla, s. r. o.
Odbor spolupracoval na zadávacím řízení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěrového rámce
ve výši 600 mil. Kč pro Ústecký kraj na období 2016–2023“ na předfinancování evropských
projektů v programovém období 2014+ formou otevřeného řízení. V rámci ukládání volných
prostředků kraje založil nové účty z důvodu výhodnějšího úrokového zhodnocení.

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí odboru

Během prvního pololetí roku 2015 zajistil ekonomický odbor předkládání podkladů pro přezkoumání hospodaření
ÚK za rok 2014. Zajistil zpracování seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.
V návaznosti na přípravu zákona o řízení a kontrole veřejných financí zpracoval v rámci připomínkového řízení
zásadní připomínky za kraj a účastnil se projednávání připomínek na Ministerstvu financí ČR.
V souvislosti s povodněmi v červnu 2013 zajišťoval odbor v prvním pololetí roku 2015 administraci Fondu
solidarity EU (FSEU) v ČR – povodně červen 2013. Zpracoval podklady pro rozdělení dotace oprávněným
žadatelům, zajistil převod finančních prostředků, zpracoval souhrnnou Závěrečnou zprávu za celý Ústecký kraj
a zodpovídal za zajištění veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolní skupinou Ministerstva financí ČR.
V souvislosti s navrhovanou změnou stávajícího systému financování obnovy a údržby silnic II. a III. třídy
spolupracoval na zadání pro zpracování Strategie financování rozvoje a údržby silnic Ústeckého kraje
a následně jejím vyhodnocení a projednání s cílem dosáhnout odpovídajícího poměru financí a kvality dopravní
infrastruktury.
Ekonomický odbor dále rozhodoval o vymáhání daňových nedoplatků. Provedl kontroly v oblasti výkonu
správy místních poplatků u obcí Litvínov, Lovosice, Teplice a Ústí nad Labem a v této oblasti dále poskytoval
obcím Ústeckého kraje veškerou metodiku. Podle zákona upravujícího správu daní vydal celkem 306 rozhodnutí
a 18 rozhodnutí bylo vydáno ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
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Odbor kultury
a památkové péče
Základní činností odboru je výkon státní správy na úseku památkové péče, kultury
a zajištění zřizovatelských funkcí pro 13 příspěvkových organizací v oblasti kultury. Bylo
tak zpracováno 41 závazných stanovisek k obnově 14 národních kulturních památek, které
spadají do gesce odboru, provedeno 14 odvolacích a šest přezkumných řízení, společně
s dalšími četnými vyjádřeními k ochraně kulturních památek a chráněných území v rámci
územního plánování. Další dvě sankční řízení byla vedena na úseku kultury. Provedena byla
také kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti kultury a památkové péče u pěti obcí
s rozšířenou působností.
Celkem 13 příspěvkových organizací v kultuře, pro které odbor vykonává zřizovatelské
funkce, hospodařilo s provozními prostředky v celkovém objemu 160,23 mil. Kč, což
představuje 81,7 % z celkového rozpočtu odboru.

Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru

Vedle toho je dlouhodobě poskytována institucionální podpora Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech v Mostě, veřejné výzkumné instituci,
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – pro rok 2015 ve výši 5,47 mil. Kč.
Vyjma to odbor zajišťuje z rozpočtu kraje podporu obnovy kulturních památek i drobných památek
a architektury v krajině. Zde bylo zpracováno 125 žádostí a poskytnuto 55 dotací v celkovém objemu 10 mil. Kč
u kulturních památek a 0,5 mil. Kč pro drobné památky. V oblasti kultury podporuje tvorbu profesionální
(divadelní soubory, Severočeská filharmonie Teplice, mezinárodní hudební festivaly – celkem 5,7 mil. Kč)
i amatérskou (postupové přehlídky a krajská kola soutěží, kulturní činnost obcí, spolků atd. – 158 žádostí,
80 dotací za celkem 3,5 mil. Kč). Podporovány jsou rovněž regionální funkce knihoven v celém kraji (8 mil. Kč).
Premiérově byla také uspořádána soutěž ohodnocení činnosti pracovníků v knihovnách Knihovník roku 2015.

02.14

Odbor životního prostředí
a zemědělství

V roce 2015 byla v rámci implementace tzv. evropsky významných lokalit vyhlášena nová
maloplošná zvláště chráněná území v Doupovské pahorkatině – konkrétně přírodní
památky Svatý kopeček u Kadaně a Pastviště u Okounova. V dolním Poohří byly oproti
dosavadnímu stavu rozšířeny přírodní rezervace Myslivna a přírodní památka V Hlubokém.
V přírodovědecky atraktivních oblastech Džbánu a Krušnohoří byly s velmi zajímavými
výsledky provedeny rozsáhlé biologické průzkumy zaměřené na výskyt ohrožených druhů
rostlin, živočichů a získání podkladů pro jejich případnou územní ochranu.
Po pěti letech, respektive třech letech byly zároveň dokončeny Evropskou unií podporované
projekty záchrany kriticky ohroženého endemického druhu brouka válečka českého
na jeho nejvýznamnějších lokalitách na Žatecku a projekt 2. etapy implementace evropsky
významných lokalit v Ústeckém kraji. Na návrh Povodí Ohře, s. p., byla opatřením obecné
povahy vyhlášena záplavová území pro část toku Ohře.
Byl zpracován návrh nového plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období
2016–2025, který jednoznačně preferuje energetické využití směsného komunálního
odpadu před jeho dosavadním skládkováním a vytváří právní předpoklady pro nucené
převedení tohoto odpadu ze stávajících skládek do nově vybudovaných zařízení.

Ing. Monika Zeman, MBA
vedoucí odboru

Byly dokončeny realizace výměny kotlů ze Společného programu na podporu výměny kotlů. V 5. výzvě
bylo v rámci administrace žádostí Ústeckým krajem zrealizováno 257 nových kotlů za celkem 13,15 mil. Kč.
Obdobných výměn dosáhl také Státní fond životního prostředí v rámci administrace druhé poloviny žádostí.
V rámci Fondu vodního hospodářství ÚK průběžně probíhají přiznání dotací na výstavbu a obnovu
vodohospodářské infrastruktury ÚK.

Stěžejní kulturní akcí tohoto roku, jíž se Ústecký kraj účastnil v pozici partnerského regionu, byly 17. Dny české
a německé kultury, které v říjnových a listopadových dnech probíhaly na různých místech mezi Drážďany
a Ústím nad Labem a představily množství zajímavých koncertů a dalších kulturních akcí. Příspěvkové
organizace společně s odborem se také podílely na přípravě a zajištění expozice Ústeckého kraje v rámci
výstavního pavilonu České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně.
Ústecký kraj se též snaží rozšiřovat své aktivity při podpoře všech projektů, které na území kraje usilují o zápis
památek na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V tomto roce se tak aktivně účastnil
zajištění hodnotící mise expertů ICOMOS u nominace zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge
mezi památky UNESCO, spolupracoval s městem Žatec při přípravě dokumentace pro nominaci město Žatec
– památky chmele na památku UNESCO a konečně připravil publikaci Ústecký kraj na cestě ke světovému
dědictví, která představuje jednak všechny tři nominanty na území kraje a popisuje také poměrně složitou
problematiku přípravy a hodnocení zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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02.15

Odbor
regionálního rozvoje
Odbor zajišťoval realizaci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 a připravil
program dalšího ročníku. Organizačně se podílel na soutěži Vesnice roku 2015, koordinoval
účast obcí na výstavě Má vlast. Odbor zajišťoval realizaci programu Inovační vouchery
Ústeckého kraje 2015, zaměřeného na rozvoj inovačního prostředí v kraji. Zajišťoval účast
kraje v Evropské síti chemických regionů a zpracoval Katalog řemesel v kraji.
V rámci propagace odbor prezentoval Ústecký kraj celkem na čtyřech veletrzích v České
republice a na 13 veletrzích v zahraničí. Dále vydal řadu tištěných propagačních materiálů.
Jako hlavní nástroj propagace provozuje webový turistický portál www.branadocech.cz
a v souvislosti s dokončením projektu „Cykloregion Krušné hory“ vznikl web
www.krusnehorynakole.cz.

Odbor zabezpečuje prezentaci kraje doma i v zahraničí v odborném tisku zaměřeném
na cestovní ruch – COT, TIM, Travel Profi, Koktejl, Země světa, Prager Zeitung
a WochenKurier. Hlavní propagační akcí, kterou odbor v roce 2015 organizoval, byla
RNDr. Zuzana Kadlecová
14denní prezentace Ústeckého kraje na světové výstavě EXPO v Miláně. V rámci realizace
vedoucí odboru
programu ROP Severozápad odbor v roce 2015 ukončil administraci 44 projektů a kraji byly proplaceny
dotace ve výši 2 999 096 885,92 Kč.
Podle prioritních os bylo nejvíce projektů úspěšně dokončeno v oblasti školství (15 projektů, proplacena
dotace ve výši 612,1 mil. Kč), dále projekty z oblasti dopravní infrastruktury (silnice – dokončeno 14 projektů,
proplacena dotace 1,824 mld. Kč, cyklostezky – dokončeny čtyři projekty, proplacena dotace ve výši
347,5 mil. Kč). V rámci podpory cestovního ruchu bylo dokončeno šest projektů, obdržená dotace činila
61,3 mil. Kč.

02.16

Odbor
investiční

V odboru investičním pracovalo 21 pracovníků. V průběhu roku 2015 jedna pracovnice
odešla na mateřskou dovolenou a na odbor za ni nastoupila náhrada po dobu mateřské
dovolené, dva noví pracovníci posílili oddělení veřejných zakázek.
Oddělení investic a velké údržby zajišťovalo přípravu a realizaci položek plánu roku
2015 v celkovém objemu cca 321,4 mil. Kč, z toho v oblasti školství 211,0 mil. Kč, v oblasti
kultury 8,2 mil. Kč, v oblasti sociální péče 37,9 mil. Kč, v oblasti zdravotnictví 21,5 mil. Kč,
v oblasti dopravy 36,9 mil. Kč a v oblasti Strategické průmyslové zóny Triangle
5,9 mil. Kč. Z významnějších akcí byly dokončeny a předány do užívání stavby „SPŠ a SOŠ
gastronomie a služeb, Most – výměna oken a zateplení budovy“ za 36,1 mil. Kč, „SŠ
technická, gastronomická a automobilní Chomutov – zateplení budovy a úprava interiéru
objektu Václavská“ za 21,7 mil. Kč, kde byly vybudovány prostory pro výuku v oboru
gastronomickém, bylo provedeno zateplení objektů na DOZP Ústí nad Labem, DOZP
Severní Terasa za 11,2 mil. Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu v Ústí nad Labem
jsme dokončili akci „Rekonstrukce autodílny a garáže ZZS Důlce – II. etapa“ za 13,5 mil.
Kč. V Chomutově byla vybudována nová okružní křižovatka na silnici III/2524 za celkových
11,5 mil. Kč a za 4,4 mil. Kč proběhla rekonstrukce silnice III/2501 na náměstí v Postoloprtech.

Ing. František Končel
vedoucí odboru

Z akcí financovaných z dotací ROP Severozápad byla zejména postavena a kompletně vybavena nová kuchyně
v hodnotě 14,6 mil. Kč pod názvem „DOZP Oleška Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)“.
Proběhla rekonstrukce silnic „REKO silnice II/265 – Varnsdorf–Krásná Lípa“ a „REKO silnice II/266 – Rumburk–
Šluknov“ v celkové hodnotě 118,2 mil. Kč.
Z dotace z Integrovaného operačního programu byly rekonstruovány a postaveny objekty pro osoby se
zdravotním handicapem v projektu Transformace, a to „Transformace ÚSP Lobendava – obytná novostavba pro
tři domácnosti vč. terapeutické části na pozemku p.č. 835/2 ve Velkém Šenově“ a „Transformace ÚSP Lobendava
– obytná novostavba pro tři domácnosti na pozemku p.č. 1978/1 v Šluknově“ za celkových 34,1 mil. Kč.
Z dotace z OP ŽP byla zrealizována akce „Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – zateplení objektu“ za 6,6 mil. Kč,
při níž bylo provedeno zateplení a výměna zámečnických a klempířských prvků na fasádě.
Oddělení veřejných zakázek kromě zadávání veřejných zakázek investičního odboru administrovalo všechny
podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky v gesci ostatních odborů krajského úřadu, takže nebylo nutné uzavírat
smlouvy s externími administrátory.
U příspěvkových organizací Ústeckého kraje bylo v roce 2015 centrálně evidováno 780 veřejných zakázek
s celkovou předpokládanou hodnotou 908 813 059,82 Kč bez DPH.
V rámci krajského úřadu bylo v roce 2015 centrálně evidováno 487 veřejných zakázek s celkovou předpokládanou
hodnotou 1 525 689 486,41 Kč bez DPH.
Za rok 2015 bylo do Centrálního registru podpory malého rozsahu zadáno celkem 127 poskytnutých podpor
malého rozsahu (de minimis) v celkové hodnotě 43 519 285,00 Kč, což je 1 590 812,78 €.
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02.17

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Oddělení pozemních komunikací v rámci výkonu působnosti silničního správního úřadu
a speciálního stavebního úřadu řešilo v roce 2015 téměř tisíc různých stanovisek a správních
rozhodnutí ve věcech stavebních povolení, zvláštního užívání, uzavírek, úprav provozu
apod., dále pak stanoviska v oblasti územních plánů, přípravu podkladů pro majetkoprávní
vypořádání či vydávání stanovisek za vlastníka komunikací. Kromě toho spolupracovalo
při přípravě oprav a rekonstrukcí krajských silnic a podílelo se též na přípravě plánů akcí
na další období. Za zmínku stojí též podíl na přípravě ZODM 2016 a metodická příprava
na novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru

Ve veřejné dopravě byl od 1. 1. 2015 spuštěn nový moderní systém Doprava Ústeckého
kraje. Autobusy jsou všechny jednotně identifikovatelné barvou a logem systému, jsou
nízkopodlažní, klimatizované a mají moderní informační systém. Zavedený jednotný tarif
umožňuje přestupy a výhodné časové jízdenky. Od roku 2005, kdy je kraj v samostatné
působnosti plně odpovědný za veřejnou dopravu, to byl největší skok v kvalitě dopravy.
V roce 2015 se posilovala role informování cestujících, ale i kontroly plnění služeb dopravců.
Velké množství staveb na silnicích i železnicích přineslo rozsáhlé výluky autobusových
i železničních linek.
Další podstatná změna se připravila na rok 2016 – zapojení vlaků ČD a MHD v Ústí nad Labem do jednotného
tarifního systému. Krajem lze projet s jedinou jízdenkou všemi dopravními prostředky.
Oddělení dopravně správních agend zajišťovalo výkon správních činností v rámci přenesené působnosti
krajského úřadu. Dopravní úřad zajišťoval schvalování jízdních řádů při realizaci systému Dopravy Ústeckého
kraje, vydával správní akty ve věcech silniční dopravy včetně deliktů dopravců a prováděl kontroly státního
odborného dozoru. Ty byly realizovány také na úseku stanic technické kontroly a školicích středisek. Skupina
odvolacího řízení rozhodovala o odvoláních proti rozhodnutím ve věcech řidičských oprávnění a řidičských
průkazů. Oddělení také zajišťovalo zkoušky odborné způsobilosti dopravců a učitelů autoškol.

02.18

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Odbor má dvě oddělení – oddělení územního plánování a oddělení stavebního řádu.
Na úseku územního plánování byla pozornost zaměřena na pořízení 3. úplné aktualizace
Územně analytických podkladů Ústeckého kraje (ÚAP ÚK), kterou odbor zpracovával
vlastními silami a v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje ji předložil k projednání
Zastupitelstvu Ústeckého kraje v 06/2015. Dokument je podkladem pro tvorbu
a pořízení návrhu celkové aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)
a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VV URÚ). K tomuto účelu odbor zpracoval
návrh Zprávy o uplatňování ZÚR ÚK, projednal ho podle požadavků stavebního zákona
s dotčenými orgány, sousedními kraji, obcemi Ústeckého kraje a příslušnými ministerstvy
a po vyhodnocení došlých připomínek a konečné úpravě ho předložil zastupitelstvu kraje
ke schválení (12/2015). Současně odbor zajišťoval návrh částečné aktualizace ZÚR ÚK pro
oprávněného investora (ČEPS, a. s.) za účelem vymezení koridorů pro veřejnou technickou
infrastrukturu.
Průběžně odbor vydával jako nadřízený orgán stanoviska k jednotlivým fázím pořizování
územních plánů obcí včetně změn a řešil podněty na jejich přezkum. Jako metodický orgán
uspořádal dvě odborné porady pro úřady územního plánování a seminář k územnímu plánování pro určené
zastupitele a starosty obcí.

Ing. Zdenka Švehlová
vedoucí odboru

V rámci přeshraniční spolupráce se Saskem organizoval dvoudenní zasedání Česko-Saské pracovní skupiny pro
územní rozvoj v Kadani a na něj navazující setkání pracovní skupiny pro udržitelnost projektu CROSS-DATA,
týkajícího se sdílení dat v rámci společného geoinformačního systému územního plánování.
Na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění odbor vyřizoval podání směřující proti
výsledkům činnosti stavebních a vyvlastňovacích úřadů, zejména odvolání, podněty k přezkumnému řízení
a stížnosti. Dále odbor připravoval pro odbor LP stanoviska ke správním žalobám na rozhodnutí odboru UPS,
podílel se na zpracování připomínek uplatněných Ústeckým krajem k novele stavebního zákona a účastnil se
jejich vypořádání ve vnějším připomínkovém řízení.
Odbor průběžně vykonával vůči úřadům územního plánování, stavebním a vyvlastňovacím úřadům Ústeckého
kraje kontrolní a metodickou činnost, a to včetně pravidelných porad. Rozhodoval také o odvoláních
a stížnostech vůči úkonům těchto subjektů činěným podle informačního zákona.
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Činnost organizačního oddělení v roce 2015 zajišťovalo sedm zaměstnanců. Oddělení zabezpečilo
po organizačně-technické stránce 30 zasedání Rady Ústeckého kraje a šest zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje. Na těchto zasedáních provedli pracovníci oddělení kompletní servisní zajištění. Oddělení organizuje
a eviduje pronájem zasedacích místností a konferenčního sálu, bylo vyřízeno 1312 žádostí o pronájem. Bylo
zkontrolováno celkem 1929 plnění usnesení Zastupitelstva a Rady kraje. V roce 2015 byly dále zpracovávány
cestovní náhrady a refundace pro představitele samosprávy, také byla vedena agenda komisí a výborů
a vedena úřední deska.
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Bc. Jan Jelínek
vedoucí odboru

Chod oddělení projektů a geografických informačních systémů zajišťuje devět zaměstnanců. Oddělení zabezpečuje implementaci, uživatelskou a metodickou podporu geografických aplikací a klíčových informačních systémů. Dále organizuje výběrová řízení
na hardware, software, telekomunikační a IT služby pro úřad a představitele samosprávy
a je garantem kompatibility nakupovaných komponent. V roce 2015 bylo realizováno
celkem 24 výběrových řízení na výpočetní techniku, programové vybavení a služby. Oddělení zajišťuje provoz
hardwaru a aplikací implementovaných v rámci projektu IOP „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji“,
který se skládal z částí Digitální mapa veřejné správy a Technologické centrum Ústeckého kraje.
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Oddělení informatiky zajišťovalo šest zaměstnanců. Do gesce tohoto oddělení patří
kompletní správa informačních systémů včetně intranetových a internetových aplikací
pro krajský úřad a organizace Ústeckého kraje. Dále oddělení zajišťuje správu serverů,
počítačů, mobilních zařízení, kopírovacích strojů a tiskáren, síťové infrastruktury a telefonů.
Také zabezpečuje provoz videokonferenčního systému, technického zázemí zasedacích
místností a konferenčních sálů.

Výpisy z informačního systému veřejné správy za rok 2015

en

Odbor informatiky a organizačních věcí je tvořen z oddělení informatiky, oddělení
organizačního, oddělení spisové a archivní služby a oddělení projektů a geografických
informačních systémů. Ekonomiku odboru, evidenci výpočetní techniky, výdej certifikátů
a činnost sekretariátu odboru zajišťují dva zaměstnanci.
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02.19

Odbor informatiky
a organizačních věcí

Centrální registr řidičů
Informační systém o veřejných zakázkách
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Rejstřík trestů
Rejstřík trestů právnických osob

Na oddělení spisové a archivní služby v roce 2015 pracovalo devět zaměstnanců, kteří přijali celkem
99 377 dokumentů. K přepravě prostřednictvím pošty či kurýrních služeb bylo předáno 38 453 ks poštovních
zásilek, z toho doporučeně 26 328 ks a 251 ks balíků. Přes datové schránky bylo přijato 18 747 datových zpráv
a vypraveno 39 392 zpráv. Oddělení vydalo 1 084 ks zápisových lístků pro uchazeče ke vzdělávání na střední
škole nebo konzervatoři. Pro nové nástupy do organizace zajišťovalo školení v elektronickém systému
spisové služby EZOP. V červenci 2015 bylo provedeno první elektronické skartační řízení a v Krajské digitální
spisovně ICZ DESA bylo provedeno 23 technických skartačních řízení. Ve skartačním řízení bylo skartováno
3 810 kg dokumentů a 85 ks krabic předáno Státnímu oblastnímu archivu do Litoměřic k trvalému uložení jako
archiválie. Na oddělení je pracoviště Czech POINT a v rámci informačního systému bylo vydáno 3 890 výstupů.
Pro nejvíce preferované výstupy z informačního systému veřejné správy viz graf.
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02.20

Odbor
majetkový
Majetkový odbor se v roce 2015 zabýval majetkoprávním vypořádáním pozemků pro
účely podání žádosti o dotaci z IROP pro stavby: „Nová komunikace u města Roudnice nad
Labem“, „Nová komunikace u města Chomutova“, „„II/247 – Přivaděč k průmyslové zóně
Prosmyky – II. část“, „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“, „Cyklostezka Chomutov–Strupčice“
a „Cyklostezka Ploučnice“. Dále se zabýval majetkoprávním vypořádáním pozemků pro
stavby: „Reko úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje, silnice II/240“, „Most Štětí
na silnici III/26119, ev.č. 26119-1“, „II/246 Budyně – Koštice + most Břežany“ a „Reko silnice
II/225, II/227 v úseku hranice Středočeského kraje – Žatec – křižovatka s II/224“.
Odbor pokračoval ve vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, z programu
refundací MF ČR uplatnil za rok 2015 nárok na částku 4 846 090 Kč za pozemky o celkové
rozloze 115 725 m2; celý nárok byl již ze státního rozpočtu uhrazen. Z vlastnictví státu,
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bylo převedeno formou
bezúplatného převodu 37 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy o celkové výměře 37 318 m2.

Mgr. Ing. Jindřich Šimák
vedoucí odboru

V roce 2015 bylo realizováno 13 dražeb, přičemž součet nejnižších podání v těchto dražbách
v úhrnu činil 32 110 000 Kč. Úspěšné byly 4 dražby a příjem z vydraženého majetku činil
10 510 000 Kč. Odbor se spolupodílel na uzavírání smluv s investory SPZ Triangle a na uzavření smlouvy
o pronájmu STL plynárenského zařízení SPZ Triangle společnosti RWE GasNet, s. r. o.
Majetkový odbor účtoval o investičních dotacích, proúčtoval zdroje při přijetí a rozpuštění investičních dotací
s následným předáním k hospodaření příspěvkovým organizacím. Průběžně byl aktualizován stav pojištění
majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje, byla provedena inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje
a poskytnuty podklady pro vypracování závěrečného účtu.
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02.21

Odbor
legislativně-právní

Stěžejní činností legislativně-právního odboru v roce 2015 bylo poskytování komplexního
právního servisu všem orgánům kraje. Zpracovávali jsme právní stanoviska, rozbory,
výklady a poskytovali konzultace ve všech oblastech soukromého a veřejného práva.
Zabezpečovali jsme komplexní agendu řízení vedených soudy, orgány činnými v trestním
řízení či jinými institucemi, a to včetně zastupování při řízení. Aktivně jsme působili při
nejednoduché aplikaci rekodifikace soukromého práva v prostředí kraje a obcí.
Všem orgánům kraje jsme byli k dispozici při řešení právních záležitostí. V samostatné
působnosti se zejména jednalo o tvorbu a připomínkování právních předpisů v rámci státní,
krajské či obecní normotvorby, legitimity rozhodovacích procesů a právní souladnosti
v rámci vnějších i vnitřních právních vztahů.
Právní servis ve vztahu k odborům krajského úřadu se zaměřuje především na problematiku
správního rozhodování a řešení každodenních situací, které zejména vývoj práva a soudní
praxe přináší v rámci běžné i mimořádné agendy.

JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru

Z významných právních služeb lze uvést např. následující:
• poskytování či přijímání dotací; zejména jsme významně spolupracovali s odborem sociálních věcí na přípravě
metodiky, dotačních programů a smluv v oblasti financování sociálních služeb;
• působnost zakladatele či zřizovatele organizací kraje či člena spolků a sdružení, především u Krajské
zdravotní, a. s., Severočeského divadla, s. r. o., Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., zájmového sdružení
právnických osob Terezín – město změny, atd.;
• problematika majetkových vztahů, zejména ohledně umísťování investorů ve SPZ Triangle, analyzování,
vymáhání pohledávek kraje a jeho příspěvkových organizací;
• komplexní právní zajištění Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR;
• poskytování konzultační a metodické pomoci obcím apod.

71

02.22

Odbor správních činností
a krajský živnostenský úřad

Ing. Květoslava Milerová
vedoucí odboru

02.23

Odbor strategie, přípravy
a realizace projektů

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad vykonává agendu v přenesené
působnosti, mimo jiné na úseku živnostenského podnikání, evidence zemědělských
podnikatelů, cenové kontroly, přestupků a jiných správních deliktů, evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů, matriky, veřejnoprávních smluv, veřejných
sbírek, státního občanství, voleb, válečných hrobů, vidimace a legalizace a identifikace,
vedení rejstříku svazků obcí, registrovaného partnerství, práva shromažďovacího. Odbor
správních činností a krajský živnostenský úřad vykonává některé agendy jako odvolací
orgán a některé agendy jako orgán I. stupně.

Z Fondu Ústeckého kraje bylo v roce 2015 poskytnuto 424 dotací v celkovém objemu
46,3 mil. Kč. Významnou podporu získalo všech devět Místních akčních skupin v ÚK, každá
obdržela 0,5 mil. Kč na přípravu strategií CLLD. Podporu pro přechod na nové programovací
období EU ve výši 0,5 mil. Kč získaly také Euroregion Krušnohoří a Euroregion Labe. Ústecký
kraj rozhodl o podpoře Integrovaných plánů rozvoje měst Mostu a Ústí nad Labem
financovaných z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 7,5 % celkových
nákladů. Statutárnímu městu Most bylo vyplaceno 3,6 mil. Kč na dva projekty, Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova získal 4,4 mil. Kč také na dva projekty.

Celkem bylo v roce 2015 vydáno 1 039 nabývacích listin a osvědčení o státním občanství,
207 rozhodnutí o odvolání proti přestupkům, správním deliktům a rozhodnutí o přezkumu;
rozhodnutí na úseku evidence obyvatel. Celkem bylo vydáno v I. stupni 67 rozhodnutí
o uložení sankce za porušení právních předpisů a 92 rozhodnutí o souhlasu s uzavřením
veřejnoprávních smluv obcí. V roce 2015 bylo provedeno celkem 73 kontrol na obcích, resp.
obecních úřadech se zaměřením na výkon přenesené působnosti. Celkem bylo v roce 2015
provedeno 270 kontrol u podnikatelských subjektů v rámci Ústeckého kraje.

V lednu 2015 byla ustavena Regionální stálá konference Ústeckého kraje (RSK),
složená z regionálních partnerů zastupujících veřejnou správu, neziskové organizace
i podnikatelskou sféru. Náklady na chod sekretariátu budou hrazeny z operačního
programu Technická pomoc, odbor SPRP zpracoval projekt a podal žádost o dotaci.

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. V roce 2015 byla poskytována metodická pomoc v oblasti voleb
do zastupitelstev obcí, a to jak opakujících se, tak nových.

Od července 2015 byl průběžně dle pokynů Ministerstva životního prostředí připravován
Ing. Jaroslava Kuszniruková
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).
vedoucí odboru
Ústecký kraj získal z operačního programu Životní prostředí 162 mil. Kč na výměnu min. 1080
kotlů na tuhá paliva v rodinných domech. V prosinci 2015 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje podmínky
pro poskytování kotlíkových dotací a Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva byl
17. 12. 2015 vyhlášen na webu ÚK.
V roce 2015 byla dokončena realizace projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání,
do kterého bylo zapojeno celkem 14 středních škol Ústeckého kraje. V rámci projektu byly dovybaveny učebny
škol moderním zařízením pro výuku přírodovědných a technických oborů. V rámci měkkých aktivit pak byla
navázána partnerství se základními školami, spolupráce se zaměstnavateli byla podpořena exkurzemi do firem.
V oblasti vzdělávání byla také zahájena příprava Krajského akčního plánu a probíhala příprava projektů
a podání žádostí do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ve spolupráci s dalšími zakládajícími členy – Univerzitou J. E. Purkyně a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého
kraje – byly dokončeny práce na založení spolku Inovační centrum Ústeckého kraje, který vznikl zapsáním
do veřejného rejstříku dne 9. listopadu 2015. Úkolem centra bude zejména realizace Regionální inovační strategie
Ústeckého kraje, podpora inovací ve firmách, podpora spolupráce výzkumné a podnikové sféry apod.
V dubnu 2015 vzniklo nové oddělení podpory průmyslu a podnikání. Oddělení připravilo dotační program
pro začínající podnikatele pro rok 2016. Podílelo se na realizaci prvního Podnikatelského fóra ÚK 2015. Jedním
z mnoha úkolů je aktualizace databáze www.invest-uk.cz podnikatelských příležitostí v Ústeckém kraji. Byla
navázána spolupráce s podnikatelskými subjekty a na základě této spolupráce vznikla brožura brownfieldů
pro potenciální investory v Ústeckém kraji.
Oddělení grantů EU pro vzdělávání vystupuje v implementační struktuře operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost jako zprostředkující subjekt. V rámci OP odbor kompletně řídí a administruje sedm
globálních grantů. V roce 2015 byla ukončena realizace všech grantových projektů, bylo provedeno závěrečné
vyúčtování. Současně byla ukončena realizace 2. etapy globálních grantů v PO 1 a globálního grantu v PO 3. Byly
zpracovány a řídícímu orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předloženy závěrečné monitorovací
zprávy. Celkem bylo v letech 2008–2014 mezi příjemce v kraji rozděleno více než 1,2 miliardy Kč.
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02.24

Odbor kontroly

Náplní práce pracovníků odboru kontroly je zejména systematické prověřování toho,
jak příspěvkové organizace Ústeckého kraje, příjemci dotací z rozpočtu kraje a fondů EU
i obce na území našeho kraje hospodaří s veřejnými prostředky. Naším hlavním cílem je
minimalizovat případy neoprávněného a nehospodárného použití těchto prostředků.
V roce 2015 jsme uskutečnili 124 kontrolních akcí v objemu téměř 2,5 mld. Kč; 42 se týkalo
hospodaření příspěvkových organizací, 68 příjemců dotací poskytnutých v rámci dotačních
titulů vyhlášených Ústeckým krajem a 13 kontrol bylo provedeno u realizátorů projektů
spolufinancovaných EU. Jednou kontrolní akcí jsme pak ověřovali čerpání dotace ze
státního rozpočtu. Kromě nejčastěji zjišťovaných nedostatků v aplikaci zákona o účetnictví
jsme posoudili použití 2,3 mil. Kč jako neoprávněné čerpání veřejných prostředků, tedy
jako porušení rozpočtové kázně.

Mgr. Iva Johnová
vedoucí odboru

Stejně jako v předchozích letech jsme zajišťovali přezkoumání hospodaření u téměř 80 %
obcí Ústeckého kraje, z velkých měst například i u Ústí nad Labem, Mostu, Loun, Litoměřic,
Rumburku či Roudnice nad Labem. V roce 2015 jsme dokončili kontrolu hospodaření za rok
2014 u 298 subjektů a zahájili přezkumy hospodaření za rok 2015, o které požádalo krajský
úřad 304 subjektů (283 obcí a 21 DSO). Na základě vlastních zjištění z přezkoumání hospodaření, ale i zpráv
o přezkumech zadaných obcemi auditorům jsme vedli s 27 subjekty řízení o uložení pokuty za správní delikty,
kterých se dopustily při vlastním hospodaření či v souvislosti s plněním povinností dle zákona o přezkoumávání
hospodaření.

02.25

Útvar
interního auditu

V roce 2015 provedl útvar interního auditu tři audity v souladu s ročním plánem interního
auditu na rok 2015 a jeden audit operativně zařazený mimo roční plán interního auditu.
Audity byly zaměřeny jak na nezávislé a objektivní ujištění o funkčnosti vnitřního
kontrolního systému, tak i na dodržování právních a vnitřních předpisů v orgánu veřejné
správy.
Doporučení interního auditu, navržená řediteli krajského úřadu, byla auditovanými odbory
akceptována. Směřovala především ke zkvalitnění řízení provozních a finančních činností
a ke včasné identifikaci rizik včetně jejich řízení a omezování možných negativních dopadů.
Útvar dokončil jednu veřejnosprávní kontrolu z roku 2014 a vykonal dvě veřejnosprávní
kontroly, které byly zaměřeny na čerpání prostředků z EU v celkovém objemu
27 355 157,97 Kč.
Další činností útvaru byla poradenská a konzultační činnost pro odbory krajského úřadu,
především v oblasti dotací, operačních programů, nastavení vnitřního kontrolního
systému. Vyjadřoval se i k některým materiálům pro jednání volených orgánů kraje, zapojil
se do připomínkování vnitřních předpisů krajského úřadu a podílel se i na připomínkovém
řízení k návrhům některých právních předpisů a materiálů pro jednání vlády.

Ing. Martina Škařupová
vedoucí odboru

Úkolem našeho odboru je i dohlížet na to, aby podání občanů, stížnosti a petice doručené orgánům Ústeckého
kraje byly vyřizovány v zákonných lhůtách. Z celkového počtu 255 evidovaných stížností jich 48 vyřizoval
odbor kontroly ve své kompetenci.
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03
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
ÚSTECKÉHO KRAJE

03.01

Příspěvkové organizace
Ústeckého kraje
Oblast sociálních věcí
Domov Severka Jiříkov, p. o.

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o.

ředitel: Ing. Pavel Maleček
Filipovská čp. 582/20, 407 53 Jiříkov
tel.: 412 337 005
e-mail: reditel@domovseverka.cz
www.uspjirikov.cz

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

Domov bez hranic Rumburk, p. o.

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

ředitelka: Ing. Věra Bršlicová
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk
tel.: 412 397 934
e-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.
ředitelka: Ing. Lenka Miláková, MBA
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
tel.: 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.: 416 857 220
e-mail: reditel@uspsnedovice.cz
www.uspsnedovice.cz

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
ředitel: Ing. Jindřich Vinkler
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
tel.: 416 535 075
e-mail: jvinkler@csplitomerice.cz
www.csplitomerice.cz

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.
ředitel: Ing. Vladimír Vopelka
Zátiší 177, 435 42 Litvínov 8
tel.: 476 742 030, 476 756 111
e-mail: vopelka@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz
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Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.

ředitelka: Mgr. Ilona Trojanová
Brtníky 119, 407 60 Brtníky
tel.: 412 336 084, 412 336 137
e-mail: trojanova@dozpbrtniky.cz
www.dozpbrtniky.cz

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

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.
ředitel: Ing. Oldřich Malý
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
tel.: 417 837 323
e-mail: reditel@domovbournak.cz
www.domovbournak.cz

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí
– Teplice, p. o.
ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
tel.: 417 571 067, 417 571 102
e-mail: reditel@pdss.cz
www.pdss.cz

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.
ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 312
e-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz
www.dsskl.cz

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

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: Mgr. Pavol Dobiš
Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum
400 01 Ústí nad Labem 1
tel.: 475 666 610, 475 666 611
e-mail: reditel@dozp-ul.cz
www.dozp-ul.cz

Oblast zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.

Nemocnice následné péče Most, p. o.

ředitel: MUDr. Ilja Deyl
Sociální péče 799/7A
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 234 513, 475 234 111
e-mail: deyl.ilja@zzsuk.cz
www.zzsuk.cz

dne 1. 9. 2015 byly převedeny činnosti (věci, práva,
závazky, dluhy a jiné majetkové hodnoty sloužící
k provozování organizace) včetně zaměstnanců
na Krajskou zdravotní, a. s.
organizace byla k datu 15. 11. 2015 zrušena

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.

dne 1. 9. 2015 byly převedeny činnosti (věci, práva,
závazky, dluhy a jiné majetkové hodnoty sloužící
k provozování organizace) včetně zaměstnanců
na Krajskou zdravotní, a. s.
organizace byla k datu 15. 11. 2015 zrušena

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

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

Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.

Krajská zdravotní, a. s.
generální ředitel společnosti: Ing. Petr Fiala
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 102, 477 114 105
e-mail: sekretariat@kzcr.eu
www.kzcr.eu

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

79

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, p. o.

Obchodní akademie a Střední odborná škola
generála Františka Fajtla, Louny, p. o.

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p. o.

ředitelka: Mgr. Bc. Alena Novotná
Špálova 2/2712, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 772 108
e-mail: detskydomov@volny.cz
www.detskydomov-usti.cz

ředitelka: Mgr. Simona Vágnerová
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
tel.: 415 655 489
e-mail: skola@oasoslouny.cz
www.oasoslouny.cz

ředitel: Ing. Alfréd Dytrt
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 474 774 200
e-mail: sekretariat@gymjat.cz
www.gymjat.cz

Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák
Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 771 307
e-mail: reditel@gym-ul.cz
www.gym-ul.cz

Obchodní akademie a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: Ing. Roman Jireš
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 316 811
e-mail: jires@oaulpar.cz
www.oaulpar.cz

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 050
e-mail: sekretariat@spsul.cz
www.spsul.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o.
ředitelka: PhDr. Miroslava Zoubková
Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 474 778 110
e-mail: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná
škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 501 222
e-mail: sts@stsul.cz
www.stsul.cz
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Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní
škola, Ústí nad Labem, p. o.
ředitel: Mgr. Pavel Caitaml
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 669 150
e-mail: reditel@obchodniskola.cz
www.obchodniskola.cz

Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická 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: brh@volny.cz
www.zakladniskolaspecialni.cz

Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí
nad Labem, W. Churchilla 4, p. o.
ředitel: Bc. Marek Korbélyi
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 211 914
e-mail: korbelyi@zuserandove.cz
www.zuserandove.cz

Základní umělecká škola,
Ústí nad Labem – Neštěmice, Národní 209, p. o.
ředitel: Jan Beneš
Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice
tel.: 475 733 877
e-mail: mail@zus-nestemice.cz
www.zus-nestemice.cz

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem,
Malátova 12, p. o.
ředitelka: Mgr. Regina Krausová
Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 326
e-mail: mszdravicko@centrum.cz
www.ms-malatova.estranky.cz

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Štefánikova 761, p. o.
ředitelka: Bc. Vladislava Kaiserová
Štefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 744 482
e-mail: smsstefanikova@volny.cz
www.smsdomecek.webnode.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
www.ddstrekov.wordpress.com

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
www.ddtisa.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 a Střední odborná škola, Podbořany, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Jiří Bejček
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
tel.: 415 237 710
e-mail: bejcek@gsospodborany.cz
www.gsospodborany.cz

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

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, p. o.
ředitelka: RNDr. Jana Gottfriedová
Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
tel.: 415 620 180
e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz
www.skoladpl.cz

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p. o.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, p. o.

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

ředitelka: Mgr. Lenka Woloszczuková
Pražská 808, 438 01 Žatec
tel.: 415 710 795
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Žatec, p. o.
ředitelka: Mgr. Eva Klímová
Studentská 1354, 438 01 Žatec
tel.: 415 240 254
e-mail: sekretariat@oazszatec.cz
www.oazszatec.cz

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, p. o.
ředitel: Mgr. Alexandr Bednář
439 31 Měcholupy 1
tel.: 415 722 508
e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz
www.lzs-mecholupy.cz

Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Poděbradova 640, 440 01 Louny
tel.: 415 654 372
e-mail: 415654372@iol.cz
www.spzslouny.websnadno.cz
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Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o.

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

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

Střední škola technická, Most, 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

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

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

ředitel: PaedDr. Karel Vokáč
Dělnická 21, 434 01 Most
tel.: 476 137 211
e-mail: arandjic.radka@sstmost.cz
www.sstmost.cz

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p. o.

Speciální základní škola a Speciální mateřská
škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o.

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

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, p. o.

ředitelka: Mgr. Bc. Vanda Korandová
Trnovanská 1331, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 428
e-mail: vanda.korandova@spcteplice.cz
www.spcteplice.cz

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

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o.

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

ředitelka: Ing. Jana Poláková
Masarykova 12, 419 01 Duchcov
tel.: 417 831 131
e-mail: polakova@gspsd.cz
www.gspsd.cz

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o.
ředitelka: Mgr. Kateřina Boudníková
Českobratrská 15, 415 01 Teplice
tel.: 417 538 425
e-mail: boudnikova@konzervatorteplice.cz
www.konzervatorteplice.cz

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o.
ředitel: Mgr. Jiří Nekuda
Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice
tel.: 417 537 750
e-mail: nekuda@sostp.cz
www.hotelovkatp.cz

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA
Alejní 12, 415 01 Teplice
tel.: 774 850 395
e-mail: ststeplice@seznam.cz
www.ststeplice.cz

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.
ředitel: Mgr. Aleš Frýdl
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
tel.: 417 813 212
e-mail: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
www.ssstavebni.tce.cz

Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice,
U Červeného kostela 110, p. o.
ředitelka: Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová
U Červeného kostela 110, 415 02 Teplice
tel.: 417 539 268
e-mail: zvs.aps@tiscali.cz
www.szsamsteplice.cz
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ředitelka: Jiřina Němcová
Chelčického 4, 415 01 Teplice
tel.: 417 530 938
e-mail: reditelka@zusteplice.cz
www.zusteplice.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: sgause@centrum.cz
www.zusikduchcov.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: info@ddkrupka.cz
www.ddkrupka.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Duchcov, p. o.
ředitelka: Mgr. Blanka Stádníková
Školní 1, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 324
e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz
www.ddzsduchcov.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Jan Blažek
Tuchlov 47, 417 65 Ohníč
tel.: 603 579 346
e-mail: ddtuchlov@ddtuchlov.cz
www.ddtuchlov.cz

ředitelka: Mgr. Blahoslava Pekařová
Lípová 651/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 535 218
e-mail: blahoslava.pekarova@pppuk.cz
www.pppuk.cz

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

Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o.
ředitel: Mgr. Karel Vacek
Čs. armády 1530, 434 46 Most
tel.: 476 441 974
e-mail: karel.vacek@gymmost.cz
www. gymmost.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.: 417 637 477
e-mail: adamcova@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz

ředitelka: Ing. Jitka Francírková
Mládežnická 236, 435 41 Litvínov-Hamr
tel.: 476 753 436
e-mail: soshamr@skolahamr.cz
www.skolahamr.cz

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

Základní škola a Střední 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@zsdysmost.cz
www.zsdysmost.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K. H. Borovského 1146, p. o.
ředitelka: Ing. Bc. Marcela Stütz
K. H. Borovského 1146, 434 01 Most
tel.: 476 703 647
e-mail: ddkhb@edu-most.cz
www.ddmost.cz
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Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny,
Dolní 310, p. o.

Střední škola technická, gastronomická
a automobilní, Chomutov, p. o.

Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2, p. o.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, p. o.

ředitelka: Mgr. Martina Stawiarzová
Dolní 310, 435 46 Hora Sv. Kateřiny
tel.: 476 113 161
e-mail: reditelka@ddkaterina.cz
www.ddhsk.wm.cz

ředitel: Ing. Václav Sailer
Pražská 702, 430 01 Chomutov
tel.: 474 651 849
e-mail: tgacv@tgacv.cz
www.tgacv.cz

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

ředitel: Mgr. Ladislav Pokorný
Františka Nohy 6/959, 408 30 Rumburk
tel.: 412 333 239
e-mail: pokorny.l@szds-oa.cz
www.szds-oa.cz

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Kadaň, Komenského 562, p. o.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, 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

ředitelka: Ing. Bc. Jana Vacková
Čs. armády 10, 405 02 Děčín I
tel.: 412 516 136
e-mail: jana.vackova@prumkadc.cz
www.stavarnadc.cz

ředitel: Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda
tel.: 412 524 692
e-mail: libverda@libverdadc.cz
www.libverdadc.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822, p. o.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o.

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV,
Ruská 147, p. o.

ředitel: Mgr. Bc. 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.
ředitel: Mgr. Bc. Tomáš Oršulák, Ph.D.
5. května 620, 432 01 Kadaň
tel.: 474 342 718
e-mail: reditel@gymnazium-kadan.cz
www.gymnazium-kadan.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad
Ohří, Chomutovská 459, p. o.
ředitelka: Ing. Jaroslava Kovandová
Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 372 047
e-mail: gymkl@gymkl.cz
www.gymkl.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, p. o.

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o.
ředitel: Mgr. Zdeněk Šimek
Zámecká 1, 431 56 Mašťov
tel.: 474 397 234
e-mail: domov@ddmastov.cz
www.ddmastov.cz

Dětský domov, Vysoká Pec 145, p. o.

ředitel: Ing. Jan Lacina
Školní 1060/50, 430 11 Chomutov
tel.: 474 628 992
e-mail: lacina@spscv.cz
www.spscv.cz

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

Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, p. o.

Gymnázium, Děčín, p. o.

ředitel: Mgr. Jan Mareš, MBA
Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
tel.: 474 471 111
e-mail: info@esoz.cz
www.esoz.cz
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ředitelka: Mgr. Jitka Pojmanová
Čelakovského 822, 430 01 Chomutov
tel.: 474 624 285
e-mail: reditel.ddcv@email.cz
www.ddcv.cz

ředitel: Mgr. Václav Lešanovský
Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín I
tel.: 412 704 130
e-mail: lesan@gymnaziumdc.cz
www.gymnaziumdc.cz

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

ředitel: Ing. Bc. Petr Jakubec
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 372 456
e-mail: info@skolavdf.cz
www.sosvdf.cz

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel,
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,
Šluknov, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
tel.: 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 IV
tel.: 412 709 351
e-mail: z.volf@szsdecin.cz
www.szsdecin.cz

ředitel: Mgr. Milan Soukup
Ruská 147, 405 02 Děčín IV
tel.: 412 151 411
e-mail: skola@sosruska.cz
www.sosruska.cz

Střední odborná škola mediální grafiky
a polygrafie, Rumburk, p. o.
ředitel: Mgr. Bc. Jiří Uher
Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
tel.: 412 332 320
e-mail: uher@sosmgp.cz
www.sosmgp.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: struzinsky@specdcbynov.cz
www.specdcbynov.cz

Speciální základní škola a Praktická 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
www.speczssluknov.cz
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Speciální základní škola a Praktická škola,
Rumburk, p. o.

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa,
Smetanova 12, p. o.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, p. o.

Speciální základní škola a Praktická škola,
Lovosice, 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.specck.cz

ředitelka: Jana Dykastová
Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 275
e-mail: detskydomov@krlipa.cz
www.ddkl.cz

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

statutární zástupkyně: Mgr. Andrea Bližíková
Mírová 225, 410 02 Lovosice
tel.: 416 060 829
e-mail: zvs.lovosice@raz-dva.cz
www.szslovosice.webnode.cz

Speciální základní škola a Praktická škola,
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o.

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, p. o.

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

Základní škola speciální, Základní škola praktická
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 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

ředitel: PhDr. Mgr. Leoš Moravec
407 81 Lipová 417
tel.: 412 391 322
e-mail: ddlip@interdata.cz
www.ddlip.cz

ředitel: PhDr. Jiří Konvalinka
Kostelní 134, 411 08 Štětí
tel.: 411 152 000
e-mail: reditel@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz

ředitel: Mgr. Jan Preiss
Šaldova 6, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 735 073
e-mail: info@zssaldova.cz
www.zssaldova.cz

Speciální základní škola a Mateřská škola,
Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, p. o.

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna,
Česká Kamenice, Komenského 491, p. o.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o.

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, 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

ředitelka: Mgr. Iva Hřídelová
Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice
tel.: 412 582 629
e-mail: hridelova.i@ddzemedeti.cz
www.ddzemedeti.cz

ředitel: Ing. Josef Nehyba
Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 831 225
e-mail: skola@vosasos.cz
www.vosasos.cz

Základní umělecká škola, Varnsdorf,
Národní 512, p. o.

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, p. o.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o.

ředitelka: Jarmila Šenová
Národní 512, 407 47 Varnsdorf
tel.: 412 375 454
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz
www.zusvarnsdorf.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
www.zus-rumburk.cz

Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly,
Čs. legií 243/29, p. o.
ředitelka: Daniela Jetelová
Čs. legií 243/29, 405 02 Děčín IV – Podmokly
tel.: 412 532 035
e-mail: zusdc@clnet.cz
www.zusdc.cz
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ředitelka: Bc. Helena Švábová
U Stadionu 1133, 408 01 Rumburk
tel.: 412 332 436
e-mail: ucetni@ddmrumburk.cz
www.ddmrumburk.cz

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice,
Svojsíkova 1, p. o.
ředitel: Miloš Štyks
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: Mgr. Marek Bušek
Sady pionýrů 600, 410 02 Lovosice
tel.: 416 532 574
e-mail: gymlovo@gymlovo.cz
www.gymlovo.cz

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o.

ředitelka: Mgr. Bc. Helena Všetečková, Ph.D.
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

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,
Neklanova 1807, p. o.
ředitelka: Mgr. Radka Hubálková
Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 837 458
e-mail: zspraktickaroudnicenl@rete.cz
www.zsp.rete.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, p. o.
ředitelka: Bc. Radka Badinková
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.
ředitelka: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová
Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice
tel.: 416 594 925
e-mail: reditel@dddlazkovice.cz
www.dddlazkovice.cz

ředitel: Mgr. Petr Dobeš
Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 838 141
e-mail: petrdobes@centrum.cz
www.gym-rce.cz
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Oblast kultury

Strategická průmyslová zóna

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Oblastní muzeum v Lounech

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

SPZ Triangle, p. o.

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

ředitel: PhDr. Jiří Matyáš
Pivovarská 28, 440 01 Louny
tel.: 415 652 456
e-mail: info@muzeumlouny.cz
www.muzeumlouny.cz

ředitel: Ing. Vladimír Macholda
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
tel.: 417 532 235
e-mail: dubi.tp@susuk.cz
www.susuk.cz

ředitel: Bc. Jaroslav Krch
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: krch@industrialzonetriangle.com
www.industrialzonetriangle.com

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Oblastní muzeum v Mostě

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

ředitel: Mgr. Michal Soukup
Československé armády 1360, 434 01 Most
tel.: 476 442 111
e-mail: provoz@muzeum-most.cz
www.muzeum-most.cz

Oblast správy majetku

Veřejná výzkumná instituce

Krajská majetková, p. o.

Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i.

Galerie výtvarného umění v Mostě

Regionální muzeum v Teplicích

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

ředitel: Ing. Bohuslav Boček
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
tel.: 412 359 000
e-mail: info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz

Oblastní muzeum v Děčíně

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích

ředitel: Mgr. Milan Rosenkranc
ul. 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
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
ředitel: Mgr. Tomáš Wiesner
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 731 339
e-mail: info@muzeumlitomerice.cz
www.muzeumlitomerice.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
ředitel: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
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
ředitel: Ing. Aleš Brožek
Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 209 126
e-mail: knihovna@svkul.cz
www.svkul.cz

Zámek Nový Hrad
ředitel: Mgr. Josef Kabát
Jimlín č. p. 220, 440 01 Louny
tel.: 415 696 216
e-mail: info@zameknovyhrad.cz
www.zameknovyhrad.cz
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Oblast dopravy

ředitelka: Ing. Miluše Srbková, MBA
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 317 103
fax: 475 317 101
e-mail: plavec.j@kr-ustecky.cz,
srbkova.m@kr-ustecky.cz

ředitel: Mgr. Jan Blažek
Žižkova 835, 434 01 Most
tel.: 476 704 465
e-mail: office@uappmost.cz
www.uappmost.cz

Použité zkratky
APP
ambulantní pohotovostní péče
AŠSK
Asociace školních sportovních klubů
ČOV
čistička odpadních vod
DOZP
domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH
daň z přidané hodnoty
DSO
dobrovolný svazek obcí
EOA
Evropská obchodní akademie
EU
Evropská unie
GISÚK	geografický informační systém
Ústeckého kraje
ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla
IOP
Integrovaný operační program
JŘBU
jednací řízení bez uveřejnění
JŘSU
jednací řízení s uveřejněním
JSDHO	jednotka sborů dobrovolných hasičů
založená obcí
KHK
Krajská hospodářská komora
KÚÚK
Krajský úřad Ústeckého kraje
MAS
Místní akční skupina
MF
Ministerstvo financí ČR
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠ
mateřská škola
MV
Ministerstvo vnitra ČR
MZ
Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZe
Ministerstvo zemědělství ČR
OHK
Okresní hospodářská komora
OM
okresní muzeum
OP LZZ	operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost

OP VK	operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
OŘ
otevřené řízení
PZ
průmyslová zóna
REKO
rekonstrukce
ROP	regionální operační program
RS
rámcová smlouva
RÚK
Rada Ústeckého kraje
RVKPP	Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SOŠ
střední odborná škola
SZ
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ÚAP
územní analytické podklady
ÚK
Ústecký kraj
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚPS
ústavní pohotovostní služba
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
VV URÚ	vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj
území
VZMR
veřejné zakázky malého rozsahu
ZODM Zimní olympiáda dětí a mládeže
ZPŘ
zjednodušené podlimitní řízení
ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR
Zásady územního rozvoje
ZZS ÚK	Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje
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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

