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ÚVODNÍ SLOVO
OLDŘICHA BUBENÍČKA,
hejtmana Ústeckého kraje do Výroční zprávy ÚK 2018

Vá ž e n í a m i l í č t e n á ř i ,
jsem rád, že vás mohu prostřednictvím následujících řádků pozdravit a shrnout loňský rok,
který byl opět plný událostí, významných nejen pro naši samosprávu.
Rok 2018 byl hlavně rokem nostalgie, kdy jsme si připomněli důležitý milník naší historie. Právě
v roce 2018 to bylo sto let od vzniku Československa a i Ústecký kraj se připojil k celorepublikovým oslavám. V průběhu roku putovala po našem kraji výstava, která přiblížila osudové
okamžiky. Historici dali dohromady fotografie, články z novin i další svědectví, na kterých
je vidět, jak přesně vznikala první republika v našem regionu. Oslavy vyvrcholily 28. října
2018 na výstavišti Zahrada Čech, která se proměnila v první republiku a návštěvníky vrátila
na celý víkend do minulosti.
V roce 2018 už třetím rokem běžel program Rodinného stříbra Ústeckého kraje, kam jsou
zařazeny významné aktivity a akce v regionu. Na seznamu nejvýznamnějších kulturněspolečenských i sportovních událostí se tak objevily více než dvě desítky akcí celokrajského
i nadregionálního významu. Nově se na seznamu objevily dvě akce – Císařský den v Kadani
a FEDO.
Pozitivně vnímám také nárůst turistů, kteří do našeho kraje míří. Kromě nich do našeho kraje
zavítala také řada významných návštěv. V květnu kraj hostil výjezd členů vlády ČR, kteří
společně jednali se členy Rady Ústeckého kraje. Společně s premiérem Andrejem Babišem
jsme zavítalina Univerzitu J. E. Purkyně, na úřad práce, do Masarykovy nemocnice a podívali
jsme se také do některých sociálně vyloučených lokalit. V červnu náš kraj na tři dny
navštívil prezident Miloš Zeman. Byla to již jeho šestá návštěva. Společně jsme diskutovali
například o změně zákona o hmotné nouzi či splavnění Labe.
Rok 2018 byl také rokem velkých změn v provozování autobusové dopravy v kraji. Jeden
z nasmlouvaných dopravců kraji oznámil, že požaduje navýšení financí nad rámec smlouvy
pod hrozbou ukončení dopravy. Zároveň se výrazně zhoršily jeho služby a společnost nezajišťovala stovky spojů. Činnost tedy s předstihem zahájila Dopravní společnost Ústeckého kraje,
která postupně převzala dopravu v oblastech, kde se kraj s tímto dopravcem nedohodl. Jsem
rád, že se situaci v dopravě podařilo stabilizovat.
Na následujících stranách naleznete nejen konkrétní jména osob, které zajišťují chod kraje,
ale i krajského úřadu. Detailněji se seznámíte s jeho hospodařením, organizací a fungováním.
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O ÚSTECKÉM KRAJI

Dlouhodobě je Ústecký kraj pátým nejlidnatějším krajem v České republice. 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. Ústecký kraj sousedí s krajem Libereckým, Středočeským, Karlovarským a z malé
části s krajem Plzeňským. Pyšní se právě ideální polohou u hranic s Německem (nejdelší hranice je zároveň státní hranicí se Saskem) a bohatou sítí dopravních cest.
Území Ústeckého kraje se dělí na sedm okresů – Ústecko skrze Stadice a Přemysla Oráče
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, které je známé jak důlní činností, tak následnou rekultivací.
Ústecký kraj má významnou zemědělskou tradici a průmyslovou výrobu. Z geografického hlediska je kraj velmi rozdílný a plný kontrastů - vyhaslé sopky, ovocnářství, vinařství a chmelařství, přírodní i kulturní krásy. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných
hor, Labskými pískovci a Lužickými horami.
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.
Na podporu rozvoje turismu a cestovního ruchu vznikl projekt čtyř destinačních oblastí, kterými jsou Dolní Poohří, Krušné hory, České Švýcarsko a České středohoří. V jejich rámci můžete
obdivovat přírodní krásy i historické památky Ústeckého kraje. Unikátní Pravčická brána se
dostala až do celosvětové ankety „Sedm novodobých divů světa“. V současné době kraj čítá
14 národních kulturních památek. Jsou zde terény pro pěší turistiku, ale také komfortně sjízdné
páteřní cyklotrasy, které se nacházejí v okolí řek – Labe, Ohře a Ploučnice.

Rozloha: 5 339 km2
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: 821 080 (k 31. 12. 2018)
Průměrná hustota osídlení: 154 obyvatel na km2 (4. nejzalidněnější oblastí)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O ÚSTECKÉM KRAJI

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 zámek 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. Jedinečné lokalita okolí Ohře
přímo vybízí k řadě zajímavých výletů jak pro pěší turisty, tak pro cyklisty.

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, Ústí nad Labem, Teplicích a Libouchci. Dlouhodobou
tradici zde má také lázeňství. V Teplicích, Dubí, Mšených Lázních a Bílině si můžete vychutnat
množství termálních vod. V Mostě naopak nalezneme autodrom, hipodrom i aquadrom.

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 obec, 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 Falknštejna 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.

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, Krásné Březno, Korozluky nebo hrad Střekov a Hazmburk, který by
se dal označit za krále Českého středohoří. V Třebenicích naleznete muzeum těžby českého
granátu.
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SYMBOLY
ÚSTECKÉHO KRAJE

ZNAK
Znak Ústeckého kraje má podobu červeno-modře čtvrceného štítu.

I

V prvním poli je český lev.

I

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.

I

Ve třetím poli na zeleném trávníku se nachází stříbrný přemyslovský pluh – symbol české
státnosti, který připomíná, že odtud pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého
panovnického rodu.

I

Ve čtvrtém poli je znak sídelního města kraje, tedy Ústí nad Labem - stříbrný lev se zlatou
zbrojí a dvěma ocasy.

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

LOGO
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.
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SYMBOLY
ÚSTECKÉHO KRAJE

HEJTMANSKÝ ŘETĚZ
Hejtman má právo při významných příležitostech užívat závěsný odznak, tedy řetěz, který má
svou specifickou podobu.

10

I

Dole uprostřed je velký státní znak a po jeho obvodu je uveden název Česká republika.

I

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.

I

Dalším 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.

I

Spojovací články na lícové straně nesou v kovu tzv. zafasované perly z taveného skla
v barvě připomínající české granáty, které se v kraji těží.

I

Medaile uprostřed nese znak kraje, který je lemován lipovou a dubovou ratolestí - symbol
sblížení dvou národů mající v kraji svou tradici.
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ORGÁNY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. V O L E B N Í O B D O B Í
R a d a Ú s t e c k é h o k r a j e V. v o l e b n í o b d o b í 2 0 1 6 - 2 0 2 0
Stav k 31. 12. 2018

12

I

Oldřich Bubeníček (KSČM) hejtman Ústeckého kraje

I

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA (ČSSD) 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,

I

Jaroslav Foldyna (ČSSD) náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR

I

RSDr. Stanislav Rybák (KSČM) náměstek hejtmana Ústeckého kraje,

I

Jaroslav Komínek (KSČM) náměstek hejtmana Ústeckého kraje,

I

Mgr. Bc. Petr Šmíd (SPD+SPO) náměstek hejtmana Ústeckého kraje,

I

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA (ČSSD) člen Rady Ústeckého kraje,

I

Jitka Sachetová (KSČM) členka Rady Ústeckého kraje,

I

Ing. Ladislav Drlý (KSČM) člen Rady Ústeckého kraje,

I

Radek Belej (KSČM) člen Rady Ústeckého kraje,

I

Ing. Radek Štejnar (ČSSD) člen Rady Ústeckého kraje,

kompetence - legislativa, krizové řízení, informační technologie, vnější a zahraniční vztahy
zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti,
kompetence - finance, sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
a státními orgány,
neuvolněný člen rady

kompetence - zdravotnictví, strategie, příprava a realizace projektů
kompetence - doprava a silniční hospodářství
kompetence - školství, mládež a sport

kompetence - regionální rozvoj a cestovní ruch

kompetence - kultura a památková péče, zemědělství, životní prostředí a venkov
kompetence - investice a majetek
neuvolněný člen rady
neuvolněný člen rady
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ORGÁNY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. V O L E B N Í O B D O B Í

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
V. v o l e b n í o b d o b í 2 0 1 6 – 2 0 2 0

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Oldřich Bubeníček, hejtman
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana
Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana
Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci
s vládou ČR a státními orgány
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Radek Belej
Václav Beneš
Bc. Jaroslav Bžoch (zánik mandátu 23. 2. 2018)
Bc. Pavel Csonka
Radek Černý
Leo Dittrich
Ing. Ladislav Drlý
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. Bc. Jiří Fišer
Jaroslav Foldyna
Josef Hambálek
Ing. Bc. Dominik Hanko
Bc. Hynek Hanza
Ing. Karel Honzl
Ing. Stanislav Horáček
RSDr. Jaroslav Horák
JUDr. Marek Hrabáč
Tereza Hyťhová
MUDr. Petr Janec, MHA
Ing. Bohumil Ježek
Rudolf Klaška
Ing. Marek Kocánek
Vladimír Kossakowski
Mgr. Darina Kováčová
Ing. Radmila Krastenicsová
Jaroslav Kubera
PaedDr. Jiří Kulhánek
Zdeněk Kutner
Ing. Radim Laibl
Miroslav Matějka
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA,
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
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Stav k 31. 12. 2018

Vlastimil Mikl
Drahomíra Miklošová
Ing. Mgr. Petr Nedvědický
Jiří Pimpara
Mgr., Bc. et, Bc. et, Bc. Jan Richter
Bc. Milan Rychtařík
Jitka Sachetová
Zbyněk Svoboda
Ing. Jaroslav Sykáček
Jana Škudrnová (vznik mandátu 24. 2. 2018)
Ing. Radek Štejnar
Mgr. Pavla Tomášová
Ing. Petr Urbánek
Ing. Tomáš Vávra
Ing. Jaroslav Vodička
Pavel Vodseďálek
Mgr. Petr Vomáčka

Zastoupení stran v krajském zastupitelstvu

ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
a Strana práv občanů

20
13
10
7

křesel
křesel
křesel
křesel

5 křesel
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RADA
Ústeckého kraje
V. v o l e b n í o b d o b í 2 0 1 6 - 2 0 2 0

Oldřich Bubeníček
(KSČM)
hejtman Ústeckého kraje

PhDr. Martin Klika, MBA,
DBA (ČSSD)
1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje,
zastupuje hejtmana v době jeho
nepřítomnosti

Jaroslav Foldyna
(ČSSD)
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
pro komunikaci s vládou ČR
a státními orgány

RSDr. Stanislav Rybák
(KSČM)
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje

Jaroslav Komínek
(KSČM)
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Petr Šmíd
(SPD+SPO)
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
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PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D.
MBA (ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje

Stav k 31. 12. 2018

Jitka Sachetová
(KSČM)
členka Rady Ústeckého kraje

Ing. Ladislav Drlý
(KSČM)
člen Rady Ústeckého kraje

Radek Belej
(KSČM)
člen Rady Ústeckého kraje

Ing. Radek Štejnar
(ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje
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ORGÁNY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. v o l e b n í o b d o b í 2 0 1 6 - 2 0 2 0

Seznam členů výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje 31.12.2018
KONTROLNÍ VÝBOR
Drahomíra Miklošová
Ing. Petr Urbánek
RSDr. Jaroslav Horák
Vladimír Trnovec
Tomáš Zíka
Zbyněk Svoboda
Mgr. Miroslav Přikryl
Eva Budošová
Ing. Vladislav Raška

FINANČNÍ VÝBOR

9 členů

předsedkyně
místopředseda

9 členů

Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter předseda
Ing. Jiří Novák
místopředseda
Ing. Josef Váňo
Jana Pilařová Honsová
Ing. Karel Honzl
Ing. Michael Straka
Ing. Bc. Jiří Fišer
PaedDr. Jiří Kulhánek
Ing. Petr Fiala
VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ
A ZAMĚSTNANOST
11 členů
Ing. Radmila Krastenicsová
PhDr. Mgr. Leoš Moravec
Gabriela Hubáčková
Emília Procházková
Mgr. Jan Mareš, MBA
Ing. František Hricz
Ing. Radek Vonka
Mgr., Ing. Petr Nedvědický
Mgr. et. Mgr. Radim Gabriel
Ing. Dagmar Prošková
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
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předsedkyně
místopředseda

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

15 členů

Pavel Vodseďálek
Radek Belej
Bc. Jaroslav Horák
Jan Eichler
MUDr. Petr Janec, MHA
Vladimír Kossakowski
Jančo Janev
Renata Adamová
Ing. Anatoly Orlov
Michael Lichtenstein
Ivo Přichystal
Phan Dang Anh
RSDr. František Kulina
Hanuš Adamec
Rostislava Hubčuková

předseda
místopředseda

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
9 členů

Ing. Bc. Dominik Hanko
Vlastimil Mikl
Iveta Jelínková
Nataša Schalková
PaedDr. Květoslava Čelišová
Ing. Radek Štejnar
Jiří Pimpara
Mgr. Pavla Tomášová
Mgr. Jana Oubrechtová

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
předseda
Radek Černý
místopředseda
Václav Beneš
Ing. Lukáš Pařízek
Vlastimil Mikl
Jana Blažková
Zdeněk Kutner
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc.
Ing. Petr Medáček

předseda
místopředseda

Seznam členů komisí Rady Ústeckého kraje k 31.12.2018

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ
9 členů
Bc. Pavel Csonka
předseda
MUDr. Martin Krákora
místopředseda
Mgr. Petr Vomáčka
Jan Janeček
PaeDr. Václav Homolka
Monika Jarošová
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
Jana Škudrnová
Dana Slavíková
VÝBOR PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI
9 členů
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. Vojtěch Václav Pour
PaedDr. Václav Homolka
Alena Mádlová
Roman Sigmund
Miloš Formáček
Bc. Hynek Hanza
Ing. Stanislav Horáček
PhDr. Petr Hrubý

VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI, BEZPEČNOST
A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
9 členů

předseda
místopředseda

KOMISE FINANČNÍ

9 členů

KOMISE MAJETKOVÁ

9 členů

Pavla Čapková
předsedkyně
Lukáš Šimčík
místopředseda
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
Lucie Bendlová
Mgr. Marek Drtil
Elvíra Hahnová
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Tomáš Rieger
Jaroslav Hrouda

Ing. Radek Štejnar
Bc. Marcel Běhounek
Zdeněk Kuba
Ing. Jiří Kubricht
Radek Belej
Ing., Bc. Jiří Fišer
Miroslav Matějka
Ing. Zdeněk Bezděka
Ing. Dorothea Kresslová

předseda
místopředseda

KOMISE INVESTIČNÍ

Ing. Ladislav Drlý
Ing. Pavla Svítilová
Jan Janda
Ing. Pavel Hošťálek
Leo Dittrich
Jan Železný, DiS.
Ing. Pavel Grund
Ing. Josef Svoboda
Mgr. Ing. Jindřich Šimák
Ing. Stanislav Dostál
Ing. Petra Lafková
Ing. Dagmar Waicová
Ing. Jiří Zima
Ing. František Šimek
Ing. Pavel Škorpil

15 členů

předseda
místopředseda
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ORGÁNY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. v o l e b n í o b d o b í 2 0 1 6 - 2 0 2 0
Seznam členů komisí Rady Ústeckého kraje k 31.12.2018

KOMISE DOPRAVNÍ

Jaroslav Foldyna
Ing. Ivo Perna
Ing. Josef Váňo
Bc. Jaroslav Kohout
Zbyněk Svoboda
Ing. Zdeněk Avenarius
Bc. Jaroslav Bžoch
Jiří Drbal
Ing. Václav Betka

9 členů

předseda
místopředseda

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
11 členů
Ing. Hana Aulická Jírovcová
Radek Belej
RSDr. Erika Sedláčková
Ing. Jana Ryšánková
Ivana Fišerová
Hana Mičánová
Jaroslava Puntová
Mgr. Lenka Raadová, MBA
Petr Novák
Kateřina Klement Křížová
PaedDr. Zdeněk Dušek

předsedkyně
místopředseda
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KOMISE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
11 členů

KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
11 členů

Václav Beneš
JUDr. Karel Krčmárik
Václav Mojžíš
Ing. Josef Šenfeld
Bc. Karel Rouček
Václav Němeček
Tereza Hyťhová
Josef Hambálek
Bohumil Cikán
Jindřich Stádník
Kamil Havelka
Mgr. Zdeněk Kubec
Bc. Jaroslav Bžoch

Tereza Hyťhová
Václav Beneš
Ing. Josef Nétek
Radek Černý
Ing. Karel Honzl
Ing., Mgr. Zdeněk Synek
Rudolf Klaška
Josef Kubal
Ing. Rudolf Jung
Lenka Procházková
Jaroslav Slavík

Ing. Jaroslav Sykáček
Jan Szántó
RSDr. Jaroslav Horák
Iva Mazánková
Soňa Pulerová
Lucie Růžičková Sternbergová
Ing. Marek Kocánek
Miroslava Lazarová
Ing. Helena Veverková
Ing. Jaroslav Vodička
Ing. Mgr. Petr Nedvědický

předseda
místopředseda

KOMISE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
11 členů

KOMISE LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ
9 členů
Ing. Karel Honzl
JUDr. Jan Růžek
Mgr. Milan Schoř
Mgr. Jana Sieberová
JUDr. Michaela Pretschová
JUDr. Marek Hrabáč
JUDr. Daniel Volák
Mgr. Ing. Zdeněk Synek
9. člen nebyl jmenován

KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS
13 členů

předseda
místopředseda

Radek Černý
Ing. Jaroslava Šamsová
Petr Kadavý
Jiří Jurčák
Jaroslava Smetanová
Ing. Oldřich Beneš
Zdeněk Plecitý
Petr Plíšek
Ing. Luděk Forman
Jaroslav Santner
Ludmila Holadová

předseda
místopředsedkyně

předseda
místopředseda

předseda
místopředseda

RADA PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE
11 členů

KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY
9 členů

Ing. Ivo Perna
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
PaedDr. Petr Brázda
Vlastimil Waic
Ing. Lukáš Znojemský
Ing., Bc. Petr Jakubec
Michal Kolář
Ing. Bohumil Ježek
Ing. Marcel Kollmann
Ing. František Jochman
Mgr. Rudolf Sochor

RSDr. Jaroslav Horák

předseda
místopředsedkyně

RADA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
16 členů

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9 členů
Vlastimil Mikl
Ing. Rudolf Kozák
Bc. Martin Stojan, DiS.
Petr Kadavý
RSDr. Milan Pipal
Ing. Milan Hrachovina
Ing. Tomáš Vávra
Bc. Pavlína Hapštáková
Ing. Václav Šutera

předsedkyně
místopředseda

Ing. Radek Štejnar
předseda
místopředsedkyně
Ing. Dagmar Prošková
Radek Belej
Jaroslav Cingel
PaedDr. Václav Homolka
Ing., Bc. Alena Křtěnová
Ing. Radim Laibl
Ing. Jiří Kalous
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Ing. František Jochman
Ing. Ivana Košanová
Martin Kohout
Ing. Jaroslava Kuszniruková
PaedDr. Jan Eichler
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Mgr. Jiří Nekuda

předseda
Soňa Pulerová (dříve Grochalová) místopředsedkyně
Eva Kohoutová
Jaroslav Foldyna
Bc. Roman Kliský
Ing. Jaroslav Vodička
Mgr. Darina Kováčová
PhDr. Filip Hrbek
Mgr. Zbyněk Pěnka
KOMISE PRO SMART REGION ÚSTECKÝ KRAJ
9 členů
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
předseda
Bc. Milan Rychtařík
místopředseda
Bc. Hynek Hanza
Ing. Lukáš Pařízek
Mgr. Bc. Petr Šmíd
Ing. Tomáš Siviček, PhD.
PhDr. Jaroslav Zukerstein,Ph.D.
Ing. Ondřej Smíšek
Gabriela Nekolová, DiS.
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KALENDÁRIUM
Ústecký kraj slovem a obrazem –
výběr z kalendária roku 2018

LEDEN
V kadaňské nemocnici se dvacet pět sekund po půlnoci narodil mamince Daniele Hrabalové
syn Jakub. Ještě do porodnice ji přišel poblahopřát hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, protože Jakub nebyl jen prvním miminkem kraje, ale také celé České republiky.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček předal v mosteckém divadle pět medailí osobnostem, které se významně aktivně podílejí na kulturním životě v regionu. Po slavnostním
předávání si diváci mohli vychutnat melodie České mše vánoční J. J. Ryby.
Vládní program RE:START pro Ústecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy připravil výzvy na podporu vysokých škol působících na území znevýhodněných
krajů. Výše prostředků vyčleněná na tuto pomoc činí celkem 2,2 miliardy korun.

ÚNOR
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 v Pardubickém kraji jsou minulostí. Výprava
Ústeckého kraje na východě Čech posbírala devět medailí. Nejvíce zaváleli mladí sportovci
v alpském lyžování.
Ústecký kraj pořídí 500 elektronických plašičů zvířat k silnicím. Naváže tak na první část projektu, kdy před dvěma lety nechal nainstalovat 70 plašičů na dvoukilometrovém úseku na Lounsku. Teď vytipují myslivci ve spolupráci s dopravní policií další tři silnice, kam bude umístěno
500 kusů těchto přístrojů.
Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2018 se kromě jiných exotických destinací prezentovala také Indonésie, jejíž velvyslanec v České republice v loňském roce navštívil mimo jiné
Ústecký kraj.
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KALENDÁRIUM
Ústecký kraj slovem a obrazem –
výběr z kalendária roku 2018

BŘEZEN
Letošní vybraná částka ze vstupného XV. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje, jenž
se konal v Děčíně, poputuje Domovům pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice
na Děčínsku.
Do krajského kola soutěže Zlatý erb se v Ústeckém kraji se letos přihlásilo 29 projektů. Nejlepší
webovou stránku v kategorii města získal Most a v kategorii obce Ohníč.
Sportovní hala Sluneta v Ústí nad Labem hostila 13. ročník charitativní akce „Krása pomáhá
dětem“, jejíž výtěžek byl věnován dětským oddělením Krajské zdravotní, a. s. (novorozenecké
oddělení ústecké nemocnice a dětské a dorostové oddělení děčínské nemocnice).

DUBEN
Posledních sedm let nepustila nikoho jiného na pomyslný trůn pro nejlepšího sportovce
Ústeckého kraje Simona Baumrtová, plavecká hvězda z Chomutova. Tentokrát se však
slavnostního večera v ústeckém divadle nemohla z důvodu nabitého programu zúčastnit.
V pátek 30. března vyjely na tratě turistické linky Dopravy Ústeckého kraje. Asi největší zájem
přilákala Švestková dráha z Mostu do Lovosic, která nese též označení Středohorský motoráček. Na trasu vedoucí krajinou Českého středohoří se na výlet vydal i hejtman Oldřich Bubeníček s rodinou.
Do opravy silnic v Ústeckém kraji letos půjdou dvě miliardy korun. Přesně takovou částku
totiž tvoří všechny investice, které představili zástupci Ústeckého kraje. Kraj bude pokračovat
v rekonstrukcích mostků a propustí, se kterými po důkladné analýze začal již před dvěma lety.
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KALENDÁRIUM
Ústecký kraj slovem a obrazem –
výběr z kalendária roku 2018

KVĚTEN
Předseda vlády Andrej Babiš navštívil spolu s dalšími členy kabinetu Ústecký kraj. Předsedu
vlády doprovázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Během své cesty se zaměřili
především na téma sociálního bydlení a problémy se sociálně vyloučenými lokalitami.
Tisíce lidí spolu s významnými hosty přišly jako již každoročně uctít památku obětí druhé světové války na Národní hřbitov v Terezíně. Konala se zde Terezínská tryzna, kterou i letos pořádal
Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími institucemi.
Titul Film Friendly pro regionální subjekty za spolupráci s filmaři letos putuje do Ústeckého
kraje. Zasloužila se o to Filmová kancelář Ústeckého kraje, která už druhým rokem funguje pod
krajským úřadem.

ČERVEN
Střelecký ostrov v Litoměřicích se stal dějištěm jubilejního X. ročníku Dne záchranářů Ústeckého kraje. A oslava těch, kteří zachraňují každý den nejen lidské životy, se vyvedla náramně.
Návštěvníci, kteří do Litoměřic přijeli, se měli na co dívat.
Na krajském úřadě se konal slavnostní podpis smluv o dotacích pro sportovní kluby s mládežnickou základnou v rámci Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou
v Ústeckém kraji. Osm družstev, jejichž dospělé týmy hrají v ČR nejvyšší ligu, získá 15 milionů
korun.
Rumburk má za sebou oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury. Největší zájem byl o rekonstrukci
bitvy československých legionářů na Transsibiřské magistrále v roce 1918. Ke kolejím pod rozhlednu Dymník tak dorazily tisíce lidí, aby tu zhlédly napadení vlaku bolševiky.
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KALENDÁRIUM
Ústecký kraj slovem a obrazem –
výběr z kalendária roku 2018

ČERVENEC
Tradičním ceremoniálem začala návštěva prezidenta České republiky v Ústeckém kraji.
Po příjezdu ho společně s chotí přivítal před budovou Krajského úřadu Ústeckého kraje
hejtman Oldřich Bubeníček.
Šluknovský výběžek hostil Mezinárodní etapový cyklistický závod žen Tour de Feminin, Memoriál
Šárky Víchové - Peškové, který se letos konal po jednatřicáté. Čtyřdenní závod rozdělený
do pěti etap nakonec vyhrála Američanka Leah Thomas.
Američan Darrel Hill vyhrál 14. ročník Grand Prix Ústí ve vrhu koulí parádním výkonem
21,45 metru. Přes jednadvacet metrů se dostal také Konrad Bukowiecki z Polska. Český mistr
Tomáš Staněk bral třetí místo.

SRPEN
Titul Vesnice roku 2018 putuje do Kytlice. Slavnostního odpoledního ceremoniálu se na pozvání starostky obce Kytlice Moniky Hladíkové zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Hvězdárna na Písečném vrchu v Teplicích se po více než padesáti letech dočkala kompletní
rekonstrukce. Výrazně se na opravách podílel také Ústecký kraj.
Na račickém kanále se konalo Mistrovství světa juniorů ve veslování. A čeští veslaři urvali hned
tři medaile. Zlato se podařilo získat mužské párové čtyřce, osmě děvčat a dvouskifu.
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Ústecký kraj slovem a obrazem –
výběr z kalendária roku 2018

ZÁŘÍ
Dožínkové věnce, tradiční kroje, regionální výrobky a mnoho dalšího nechybělo na jedenáctých Krajských dožínkách, které jsou svátkem všech zemědělců a připomínkou důležitosti
půdy pro člověka. Dožínkové veselí odstartovalo před polednem tradičním průvodem.
Keňan Stephen Kiprop překazil Barseliovi Kipyegovi útok na zlatý hattrick na ústeckém půlmaratonu. Největší favorit doběhl 44 vteřin za vítězným mladíkem. Ten si v krajské metropoli navíc
vylepšil svůj osobní rekord na 59:41.
Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zprovoznilo téměř čtyřkilometrový úsek dálnice D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Nový úsek by měl motoristům přinést zkvalitnění dopravy
především v podobě zvýšení bezpečnosti provozu.

ŘÍJEN
Vrcholné víkendové oslavy 100. výročí vzniku Československa v našem kraji jsou již
za námi. Tisíce návštěvníků zavítaly na litoměřické výstaviště a užily si nostalgický návrat
do minulosti plný zážitků.
Oblastní muzeum v Mostě představilo velkoformátový obraz s alegorickým zpodobněním
bohatství, který vytvořil malíř Alfons Mucha pro bankovní dům v Mostě.
Vítězkou 9. ročníku Žena regionu se za Ústecký kraj stala Marcela Dvořáčková, vedoucí
azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou, který je určen maminkám s mentální retardací.
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L I S T O PA D
Hala Sluneta v Ústí nad Labem hostila 49. ročník Mezinárodního tanečního festivalu. Hlavní
soutěž, prestižní Evropský pohár v deseti tancích, vyhrál ruský pár Mstislav a Alena Kazakovi.
Obhájil tak zlato z loňského roku.
Deset vítězných středních škol bylo oceněno na krajském úřadu. Vítězem soutěže Dobrá škola
se stalo teplické gymnázium a Obchodní akademie v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.
Světovou šampionkou v aerobiku se stala talentovaná členka lounského Juniorského fitness
klubu Adéla Citová, která přijala pozvání na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde jí a její trenérce
Jitce Hofmannové poblahopřál hejtman Oldřich Bubeníček.

PROSINEC
Absolutním vítězem klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte, na kterou přijeli
soutěžící až z Vietnamu či Japonska, se stal čtrnáctiletý Roman Fediurko. Ten převzal ceny
od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora Ústí Petra Nedvědického.
Osmiletý bratr ukrajinského vítěze Oleksandr pro změnu zvítězil v té nejmladší kategorii.
V teplickém domě kultury byly předány Ceny hejtmana za rok 2017. Ocenění spolu s finanční
odměnou si odneslo pět významných osobností Ústeckého kraje. Ceny se rozdávaly již posedmé.
I v letošním roce pokračovala spolupráce Ústeckého kraje se Skupinou ČEZ – Nadací ČEZ
a Severočeskými doly. Instituce poskytly v roce 2018 částku stejnou jako v letech minulých,
tedy 50 milionů korun.
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INVESTICE
DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2018

1 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola,
Teplice, p. o.
- oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech

		 6/2017 - 2/2018

34

30 252 280,76 Kč

2 Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín, p. o.		
- Libverda
- oprava sprch a toalet
6/2018 - 10/2018

5 704 783,93 Kč
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3 Gymnázium Teplice, p. o.

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

- výměna oken budova B + C, fasáda
5/2017 - 9/2018

36

11 140 675,68 Kč

- rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
		
10/2017 - 6/2018

18 992 888,04 Kč
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5 Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o.
- oprava střechy a fasády

		 7/2017 - 5/2018
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3 638 838,43 Kč

6 Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
- rekonstrukce objektu
		
6/2017 - 6/2018

26 235 774,23 Kč
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7 Rekonstrukce objektu č.p. 118 DOZP Brtníky, p.o.

8 Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - Domovy pro seniory 		

- stavební práce vč.publicity

		 9/2017 - 8/2018

40

12 808 954,25 Kč

Šluknov
- rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č.p.631
		
4/2018 - 8/2018

8 094 380,02 Kč
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9 II/608 - Reko mostního objektu Doksany
4/2018 - 9/2018
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10 SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov
7 572 645,39 Kč

- dokončení zateplení objektů
		
9/2017 - 9/2018

19 263 000,68 Kč
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11 Regionální muzeum v Teplicích

12 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

- reko objektu Šárka č. 518
6/2018 - 10/2018
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- výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve vile

5 510 716,08 Kč

		
6/2018 - 10/2018

11 289 519,84 Kč
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13 SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806

14 Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín

- rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací

		 11/2017 - 8/2018
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27 307 432,38 Kč

- Zateplení budovy a výměna oken
		
10/2017 - 5/2018

10 337 541,81 Kč
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
ÚSTECKÉHO KRAJE

V roce 2018 Ústecký kraj pokračoval ve spolupráci s regiony, s nimiž má podepsanou platnou
oficiální partnerskou smlouvu, jedná se o: Svobodný stát Sasko (Spolková republika Německo),
provincie Anhui (Čínská lidová republika), Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika), Republika srbská (Bosna a Hercegovina), subjekty v Autonomní oblasti Vojvodina v Jižním Banátu
(Srbská republika), okres Ostróda (Polská republika), Mogilevská oblast (Běloruská republika),
Zakarpatská oblast (Ukrajina) a Vladimirská oblast (Ruská federace).

Svobodný stát Sasko
(Spolková republika Německo)

Republika srbská
(Bosna a Hercegovina)

Vzhledem ke geografické poloze Ústeckého kraje a k historickým vazbám probíhá nejintenzivněji spolupráce se Svobodným státem Sasko. Příslušné odbory Ústeckého kraje administrovaly
řadu projektů v oblasti školství, kultury a památkové péče, životního prostředí, dopravy, zdravotnictví, krizového řízení či územního plánování. I v roce 2018 Ústecký kraj již tradičně aktivně
spolupracoval s městy a subjekty v Jižním Banátu a v rámci prohloubení a územního rozšíření spolupráce bylo v červnu podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem
a Autonomní oblastí Vojvodina. Od uzavření memoranda o spolupráci se Zakarpatskou oblastí
v r. 2107 se začala velice aktivně realizovat řada projektů, z toho důvodu byla v r. 2018 založena Ukrajinsko-zakarpatská agentura, z. s. Jejím cílem je koordinace spolupráci mezi Ústeckým
krajem a Zakarpatskou oblastí a prezentace obou regionů. Na podporu tohoto záměru byl
v červnu otevřen tzv. Dům regionů v Užhorodě jako pobočka Českého centra v Kyjevě.
V roce 2018 se vedení Ústeckého kraje zúčastnilo desítek mezinárodních setkání a událostí konferencí, veletrhů, výstav a jednání. Zároveň byla vedením kraje přijata řada velvyslanců
a zahraničních delegací.

Vladimirská oblast
(Ruská federace)
provincie Anhui
(Čínská lidová republika)
okres Ostróda
(Polská republika)

Žilinský samosprávný kraj
(Slovenská republika)
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Vojvodina v Jižním Banátu
(Srbská republika)

Zakarpatská oblast
(Ukrajina)

Mogilevská oblast
(Běloruská republika)
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RODINNÉ STŘÍBRO

Už od roku 2016 se mohou významné akce a projekty v Ústeckém kraji pyšnit titulem Rodinné
stříbro Ústeckého kraje, jehož cílem je mimo jiné udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu. V roce 2017 dostal program nové logo, jenž
symbolizuje srdcovou záležitost a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou ochraňujeme“.
V zájmu zachování regionálních tradic spojil kraj své jméno s 27 akcemi a podílel se na nich jak
formou poskytnutí finanční podpory, tak v některých případech i formou spolupořadatelství.
Představitelé kraje rozhodli o podpoře projektů zapojených do programu Rodinné stříbro částkou téměř 11 milionů korun.
Projekty a účastníci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje
2018

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Czech Truck Prix - AUTODROM MOST a.s.
Císařský den – Město Kadaň
Česko vesluje a Mistrovství světa juniorů ve veslování – Labe aréna Račice
Děčínská kotva (Mistrovství floristů ČR) - Střední škola zahradnická a zemědělská
A. E. Komerse, Děčín – Libverda
Dožínky - Městys Peruc
Festival Ludwiga van Beethovena - Severočeská filharmonie Teplice p.o.
Josefínské slavnosti - Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Klášterecké hudební prameny - Zámek Klášterec nad Ohří
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem – Tempo Team Prague s. r. o.
Mezinárodní festival Lípa Musica - ARBOR – spolek pro duchovní kulturu
Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa - Folklorní soubor Lužičan
Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice - Dům kultury Česká Kamenice, p.o.
Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem - FINCORP s.r.o.
Národní festival dechových orchestrů FEDO 2018 - Město Štětí
Novohradská pouť - Zámek Nový hrad Jimlín, p.o.
INTERPORTA ´18 - ARS Porta Bohemica
Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Okresní
agrární komora Most
Terezínská tryzna - Památník Terezín, státní příspěvková organizace
Tour de Feminin - Klub cyklistiky Krásná Lípa, z.s.
Turistické aktivity a značení - Klub českých turistů – Oblast Ústecký kraj
Údržba a obnova běžeckých stop - Krušnohorská bílá stopa o.s.
Velká letní cena Ústeckého kraje - Hipodrom Most, a.s.
Vinařské Litoměřice - Ortopedické centrum, s.r.o.
Virtuosi per Musica di Pianoforte - ZUŠ Evy Randové, p.o.
Zahrada Čech 2018 - ZAHRADA ČECH s.r.o.
Závod míru juniorů - Cyklistický klub Slavoj Terezín
Žatecká dočesná - Městské divadlo Žatec

„Pod pojmem rodinné stříbro si mnozí vybaví něco cenného, k čemu má rodina úctu, co si
pečlivě chrání a předává z generace na generaci. Přesně tyto přívlastky mají akce z programu
Rodinné stříbro konající se v našem kraji,“ řekl o programu hejtman Oldřich Bubeníček.
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Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu
16 657 mil. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části činil 1 996 mil. Kč. Schodek rozpočtu
ve výši - 610 mil. Kč byl kryt cizími zdroji (923 mil. Kč) a vlastními prostředky minulých let
(120 mil. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-433 mil. Kč).

Výdaje byly v r. 2018 uskutečněny v celkové výši 18 478 mil. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 15 251 mil. Kč (83% výdajů), z toho 1 020 mil. Kč jako investiční.
Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 3 227 mil. Kč, z toho 888 mil. Kč
jako investiční.

Rozpočet vycházel ze zastupitelstvem schválených priorit rozpočtu kraje v samostatné působnosti na rok 2018:
a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělá		 vání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruch,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
		 kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména
		 úspor energií, případně růstem příjmů,
e) podpora regionálního zdravotnictví,
f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2018 realizovány celkem za 859 mil. Kč (z toho
498 mil. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst
o 634 mil. Kč (282%) odpovídá realizaci většího počtu finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 237 mil. Kč.
42% všech projektů tj. za 357 mil. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice
Středočeského kraje – Žatec“ ve výši 131 mil. Kč), v rámci Operačního programu Zaměstnanost
bylo uhrazeno 186 mil. Kč. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje
za 170 mil. Kč zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace) - bylo podpořeno cca 1 090 žádostí. Na financování projektů
obdržel kraj 422 mil. Kč z EU a 35 mil. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (184 mil. Kč).

Rada Ústeckého kraje provedla v rámci 17ti souhrnných materiálů 381 rozpočtových opatření.
Poslední upravený rozpočet byl 20 032 mil. Kč, z toho běžné výdaje činily 17 098 mil. Kč a kapitálové výdaje 2 934 mil. Kč (15% celkových výdajů).
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 2 437 mil. Kč odpovídá zejména zvýšení státních
transferů (1 575 mil. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na
24 programů (1 127 mil. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok
2017 (410 mil. Kč) a nedaňových příjmů (205 mil. Kč) zejména vratek a příjmů z pronájmů
na zajištění dopravní obslužnosti autobusové. V běžných výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 276 mil. Kč, z toho kryto
vlastními příjmy 124 mil. Kč a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 544 mil. Kč
především z prostředků státního rozpočtu (509 mil. Kč). V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 336 mil. Kč, především šlo o příspěvek na velkou údržbu pro Správu
a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci (208 mil. Kč).
Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 938 mil. Kč zejména
zapojením prostředků minulých let (1 327 mil. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového
rámce 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů včetně splátek (-279 mil. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů a úvěru 2017 – 2021 (-126 mil. Kč) z důvodu nepřipravenosti
akcí. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových
organizací o 646 mil. Kč, z toho 149 mil. Kč ze státního rozpočtu. Stavební akce a výkupy
pozemků včetně projektové činnosti se zvýšily o 295 mil. Kč.

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů
pozemků v objemu 570 mil. Kč, z toho 421 mil. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic
proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (377 mil. Kč), z toho
nejvýznamnější akcí byla „SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková
organizace - dokončení centra výuky gastronomických oborů“ ve výši 24 mil. Kč. Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za 173 mil. Kč, zejména akcí „Strategická
průmyslová zóna Triangle - výstavba nové požární stanice“ ve výši 86 mil. Kč.
V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 790 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho
výdaje ve výši 595 mil. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 508 mil. Kč mělo charakter oprav a 87 mil. Kč byly stavební investice.
Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím, a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 148 mil. Kč, z toho 70 mil. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny
v rámci 20ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 10ti oblastech byly poskytnuty jako
individuální.
Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2018 poklesla na 776 mil. Kč, což je meziroční pokles o 44 mil. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrů.

Ústecký kraj obdržel v roce 2018 příjmy ve výši 18 273 mil. Kč. Hlavní příjmovou oblastí obdobně jako v minulých letech byly účelově vázané transfery v objemu 11 742 mil. Kč, tj. 64%
z celkového objemu skutečných příjmů. Vlastní příjmy ve výši 6 530 mil. Kč tvořily 36% veškerých příjmů. Kapitálové příjmy (vlastní a transfery) byly přijaty ve výši 364 mil. Kč, což je 2%
celkových příjmů.
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Bilance příjmů a výdajů za rok 2018

Příjmy v roce 2018

Ústecký kraj hospodařil v roce 2018 se saldem ve výši -205 mil. Kč. Přitom použil cizí zdroje
ve výši 239 mil. Kč při splátkách 283 mil. Kč, viz tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů r. 2018 v mil. Kč
Schválený
rozpočet
na rok
2018

Upravený
Rozdíl:
Skutečnost
rozpočet
skutečnost
k 31. 12.
k 31. 12.
- upravený
2018
2018
rozpočet

% plnění

Vlastní příjmy, jejichž zásadní část tvoří sdílené daňové výnosy, byly naplněny v objemu
6 531 mil. Kč, tj. 36 % z celkového objemu skutečných příjmů.
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 183 mil. Kč, tj. o 1 %
v oblasti vlastních příjmů. Vyšší plnění (o 212 mil. Kč) bylo zaznamenáno u daňových příjmů
zejména z důvodu uspokojivého výběru daňových výnosů především daně z přidané hodnoty
(+197 mil. Kč) a daní z příjmu fyzických osob placené plátci (+13 mil. Kč).

Příjmy celkem

16 047

18 090

18 273

183

101

Daňové příjmy

5 476

5 653

5 865

212

104

Nedaňové příjmy

404

609

604

-5

99

Kapitálové příjmy

62

86

62

-24

72

Transfery

10 105

11 742

11 742

0

100

Výdaje celkem

16 657

20 032

18 478

-1 554

92

Běžné výdaje

14 661

17 098

16 570

-528

97

1 996

2 934

1 908

-1 026

65

-610

-1 942

-205

1 737

11

Financování

610

1 942

205

-1 737

11

prostředky minulých let

120

1 857

249

-1 608

13

úvěrový rámec 2016 - 2023

792

362

237

-125

65

úvěr 2017 - 2021

131

5

2

-3

40

splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

-137

-137

-137

0

100

splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

-216

-65

-66

-1

102

-80

-80

-80

0

100

Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů

splátka návratné finanční výpomoci 2013

54

Ústecký kraj obdržel v roce 2018 příjmy ve výši 18 273 mil. Kč. Hlavní příjmovou oblast
obdobně jako v minulých letech tvořily účelově vázané transfery v objemu 11 742 mil. Kč, tj.
64 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho 302 mil. Kč byly investiční transfery. Nejvýznamnější transfer obdržel kraj z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši
9 475 mil. Kč (81% veškerých transferů) v rámci 24 programů, z toho přímé náklady na vzdělávání regionálního školství činily 9 311 mil. Kč.

Skutečné příjmy se proti roku 2017 v souvislosti s dobrou ekonomickou situací hospodářství ČR
zásadně navýšily o 13 % (o 2 163 mil. Kč). K navýšení došlo jak u transferů (+ 1 689 mil. Kč)
především navýšením prostředků na platy a související odvody ve školství a sociální oblasti, tak
vlastních příjmů (+474 mil. Kč) zejména daňových.
Graf č. 1 Struktura skutečných příjmů r. 2018 v mil. Kč
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Výdaje v roce 2018
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2018 činily 18 478 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly
ve výši 16 570 mil. Kč, tj. 90 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 908
mil. Kč tvořily 10 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly
výdaje dočerpány o 1 554 mil. Kč, tj. o 8 %. Z toho v běžných výdajích bylo dosaženo úspory
528 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 97 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
ve výši 1 026 mil. Kč, tj. čerpání na 65 %. K nedočerpání došlo zejména na peněžních fondech,
u kterých nevyčerpané finanční prostředky zůstávají k použití do dalších let.

Graf č. 2 Struktura skutečných výdajů r. 2018 v mil. Kč

Zůstatek investičních prostředků ve výši 353 mil. Kč na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje
odpovídá zejména posunutí realizace některých akcí díky průtahům při výběrových řízeních
na základě požadavků na předložení dodatečných informací nebo odvolání se některých účastníků řízení proti rozhodnutí o přidělení zakázky, případně problémům s vydáním stavebních
povolení a majetkoprávním vypořádáním pozemků. U několika akcí nebyla podána žádná nabídka. Dalším z důvodů nízkého čerpání je skutečnost, že některé akce byly dokončeny na konci
roku 2018, ale k úhradě faktur došlo podle splatnosti až v roce 2019. Nedočerpání rozpočtu
bylo ovlivněno také neposkytnutím investiční dotace ve výši 32 mil. Kč na realizaci akce Labe
aréna Štětí - etapa I. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace jsou finanční prostředky příjemci poskytovány až po předložení soupisu provedených prací. Neproinvestováno zůstalo 130 mil. Kč v oblasti dopravy a silničního hospodářství, 112 mil. Kč v oblasti školství, mládeže
a tělovýchovy a 57 mil. Kč v oblasti kultury a památkové péče.
Zůstatek 438 mil. Kč na Fondu rozvoje Ústeckého kraje odpovídá zejména posunutí zahájení
realizace evropských projektů. Na rezervách fondu včetně úvěrového rámce zůstalo nepoužito
229 mil. Kč. Současně, na rozdíl od předpokladu, nebyly realizovány v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu projekty za 134 mil. Kč.
Na Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje nebylo vyčerpáno
91 mil. Kč. Finanční prostředky jsou zasmluvněny zejména na výstavbu nebo obnovu vodovodů
a kanalizací – akce budou realizovány v dalších letech.
Proti roku 2017 došlo k zásadnímu nárůstu výdajů o 19 %, tj. o 2 978 mil. Kč. Zvýšeny byly
zejména běžné výdaje o 2 129 mil. Kč (o 15 %) a to především ve spojitosti s posílením platů pracovníků regionálního školství, sociální oblasti, zdravotnictví, dopravy a kultury, zvýšil
se také příspěvek na provoz a velkou údržbu zřízených příspěvkových organizací. Posílení kapitálových výdajů o 848 mil. Kč (o 80 %) bylo zaznamenáno v oblasti stavebních investic včetně
zařízení a výkupů pozemků a to i v rámci projektové činnosti. Výrazně se zvýšily také investiční
podpory poskytované zejména do oblasti zdravotnictví v rámci financování služeb obecného
hospodářského zájmu.
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Výdaje za rok 2018 dle jednotlivých oblastí
Tabulka č. 2 Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 2018 v mil. Kč

Název akce

Skutečné
výdaje

Zdroj financování

podíl ÚK

Stavební akce realizované krajským úřadem

131

spolufinancováno z Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP), podíl EU a SR předfinancován z úvěrového rámce

13

Strategická průmyslová zóna (SPZ)
Triangle - výstavba nové požární stanice

86

spolufinancováno z dotace MPO ČR

20

SPZ Triangle - čistírna technologických
odpadních vod

69

spolufinancováno z dotace MPO ČR

20

IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková
organizace - Rekonstrukce a dostavba
areálu školy

68

spolufinancováno z IROP, podíl EU
a SR předfinancován z úvěrového
rámce

15

IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225
hranice Středočeského kraje - Žatec

Další významné investiční akce
Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací
platba za plnění závazku veřejné služby
(investiční dotace) + zajištění protialkoholní záchytné stanice (investiční dotace)
+ investiční dotace z v rámci dotačního
programu Podpora zvýšení komfortu
pacientů při poskytování následné
a dlouhodobé lůžkové péče na území
Ústeckého kraje
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - investiční
účelový příspěvek na přípravu staveb,
rekonstrukce mostů a opěrných zdí,
rekonstrukce budov a na nákup techniky
(nákladních automobilů s příslušenstvím)

58

501

220

rozpočet kraje

rozpočet kraje

501

220

Z tabulky č. 3 vyplývá, že více než 54 % výdajů zaujímala oblast vzdělávání a školských služeb.
Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
školství. Druhá největší – oblast dopravy (17 %) obsahuje financování dopravní obslužnosti,
správu, údržbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek. Třetí
místo zaujala oblast sociálních věcí (11 %), která soustřeďuje prostředky ze státního rozpočtu
i vlastních zdrojů na financování sociálních služeb pro veškeré poskytovatele sociálních služeb
v kraji. Tyto tři oblasti tvořily v roce 2018 téměř 83 % celkových výdajů kraje tj. 15 264 mil. Kč.
Meziročně byl zaznamenán zásadní absolutní nárůst v oblasti „vzdělávání a školské služby“
(1 305 mil. Kč; + 15 %) a v oblasti „sociální věci“ (500 mil. Kč; + 11 %) v souvislosti s posílením
platů a povinných odvodů pracovníků v uvedených oblastech. K nejvyššímu relativnímu nárůstu došlo v oblasti „územní rozvoj a cestovní ruch“ (52 %; 126 mil. Kč) ve spojitosti s výstavbou
strategické průmyslové zóny Triangle a v oblasti „zdravotnictví“ (46 %; 328 mil. Kč) zejména
posílením dotace na služby v obecném hospodářském zájmu pro Krajskou zdravotní a.s.
Tabulka č. 3 Výdaje za rok 2018 dle oblastí v mil. Kč

Skutečnost
2017
v mil. Kč

Skutečnost
2018
v mil. Kč

Podíl na celkových výdajích
v % 2018

vzdělání a školské služby

8 750

10 055

54,4

doprava

2 705

3 183

17,2

sociální věci

1 526

2 026

11,0

zdravotnictví

720

1 048

5,6

činnost krajského úřadu

469

531

2,9

tělovýchova a zájmová činnost

493

497

2,7

kultura a ochrana památek

342

460

2,5

územní rozvoj a cestovní ruch

241

367

2,0

zemědělství, lesy, vody a životní prostředí

163

222

1,2

činnost zastupitelstva

56

55

0,3

krizové řízení a integrovaný záchranný systém

35

34

0,2

15 500

18 478

100,0

Oblast

celkem
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Výdaje za rok 2018 dle věcné struktury
Graf č. 3 Výdaje za rok 2018 dle oblastí v mil. Kč

Tabulka č. 4 Výdaje za rok 2018 dle věcné struktury v mil. Kč
Skutečnost
2017
v mil. Kč

Skutečnost
2018
v mil. Kč

Podíl na
celkových
výdajích v %

Dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací

6 069

6 894

37

Transfer zřízeným příspěvkovým organizacím
ze státního rozpočtu

2 770

3 192

17

Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím

2 832

3 123

17

Dopravní obslužnost

1 294

1 435

8

Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným
organizacím

807

1 029

6

Dotace podnikatelům

669

1 013

6

Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy

407

1 003

5

Provozní výdaje

652

789

4

15 500

18 478

100

Název

Celkem

Z tabulky č. 4 a grafu č. 4 je zřejmé, že zásadní výdaje představují dotace obcím včetně jejich
příspěvkových organizací zejména obecním školám na přímé náklady na vzdělávání (37 %).
Finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace Ústeckého kraje na provoz i investice
(34 %) jsou rozděleny do 2 kategorií podle zdroje financování – ze státního nebo krajského rozpočtu. Další finančně významnou činností je zajištění drážní a autobusové dopravní obslužnosti
(8%).
Meziročně byl zaznamenán zásadní absolutní nárůst v oblasti „Dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací“ (825 mil. Kč; + 14 %) zejména v souvislosti s posílením platů a povinných odvodů pracovníků ve školství. K nejvyššímu relativnímu nárůstu došlo v oblasti „investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy“ (146 %; 596 mil. Kč) ve spojitosti s rozjezdem
stavebních evropských projektů, investičních akcí hrazených z vlastních prostředků a výstavbou strategické průmyslové zóny Triangle.
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Fi n a n c o v á n í v ro c e 2 0 1 8
Graf č. 4 Výdaje za rok 2018 dle věcné struktury v mil. Kč

Do hospodaření kraje v roce 2018 byly zapojeny cizí zdroje ve výši 239 mil. Kč a vlastní prostředky z minulých let ve výši 249 mil. Kč při současném splácení jistin cizích zdrojů 283 mil. Kč:

I
I
I
I

úvěr s čerpáním v letech 2017-2021 na krytí výdajů zejména v oblasti dopravy, školství
a sociálních věcí ve výši 2 mil. Kč,
úvěrový rámec 2016 - 2023 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných
z EU ve výši 237 mil. Kč při současném splacení jistiny ve výši -66 mil. Kč,
splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na poskytnutí dotace Regio nální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši -80 mil. Kč,
splátka jistiny 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 Regionálního operačního programu Severozápad ve výši -137 mil. Kč,

V rámci aktivního řízení likvidity ke zhodnocení finančních prostředků byl realizován krátkodobý termínovaný vklad ve výši 300 mil. Kč.
Tabulka č. 5 Vývoj zatížení Ústeckého kraje cizími zdroji k 31. 12. běžného roku v mil. Kč
skutečnost

předpoklad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1120

860

711

574

436

299

162

25

Úvěr 2014

280

140

0

Úvěrový rámec 2012 - 15

115

312

0

Návratná finanční výpomoc

480

400

320

240

160

80

0

7

178

600

600

449

2

232

749

1500

Úvěr 2011-14

Úvěrový rámec 2016 - 23
Úvěr 2017 - 2021
Celkem
Úroky

62

výhled

1995

1 712

1 031

821

776

1 211

1 511

1 974

20

11

8

5

9

19

19

25
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Cash flow roku 2018
Graf č. 5 Vývoj zatížení Ústeckého kraje cizími zdroji k 31. 12. běžného roku v mil. Kč

Tabulka č. 6 Cash flow roku 2018 v mil. Kč
1

finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2018

2

saldo roku 2018

3

cizí zdroje včetně splátek úvěrů

4

finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2018

5

povinné odpočty, z toho:

1 856
-205
-44
1 607
-1 257

6

- finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje

7

- prostředky převáděné k použití v r. 2019 (účelové)

-77

8

- prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2019

-60

9

- vratky prostředků do státního rozpočtu

10

-1 119

-1

zůstatek k rozdělení

350

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 350 mil. Kč.
Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 210 mil. Kč zejména daňových a nepoužitím rezerv ve výši 110 mil. Kč (z toho centrální rezerva 109 mil. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů – u odboru kanceláře ředitele vznikla úspora
17 mil. Kč, z toho u provozních výdajů úřadu 11 mil. Kč a zastupitelstva 6 mil. Kč.
Tabulka č. 7 Peněžní fondy Ústeckého kraje v mil. Kč

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil
Ústecký kraj v r. 2018 v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila
k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru
(při dluhu 776 mil. Kč a průměru příjmů 15 746 mil. Kč v letech 2015 až 2018) za rok 2018
činila 5%.

běžné
výdaje

kapitálové
výdaje

celkem

98

327

425

400

Regionální podpůrný fond ÚK

161

169

330

83

Fond rozvoje ÚK

332

387

719

493

Fond ÚK

84

18

102

4

Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK

17

37

54

102

Fond zaměstnavatele

13

0

13

2

0

0

0

35

705

938

1 643

1 119

Fond investic a oprav ÚK

Fond pro mimořádné události ÚK
Celkem

64

Čerpání v r. 2018

Zůstatky na
účtech fondů
k 31. 12. 2018

Fondy
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Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2018
Tabulka č. 8 Čerpání finančních prostředků z peněžních fondů Ústeckého kraje od r. 2010 v mil. Kč

Tabulka č. 9 Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 v mil. Kč
k 31. 12.
2016

k 31. 12.
2017

k 31. 12.
2018

15 642

16 649

18 859

10 464

10 661

11 348

95

61

55

Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:

2 622

2 750

3 346

- stavby

1 113

1 145

1 154

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 185

1 295

1 843

108

111

93

Dlouhodobý finanční majetek, z toho:

7 701

7 704

7 704

- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

7 551

7 554

7 554

46

146

243

5 178

5 988

7 511

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1096

1035

829

338

542

675

118

236

719

Fond investic a oprav ÚK

x

x

x

x

23

329

262

301

425

Stálá aktiva, z toho:

Regionální podpůrný fond ÚK

x

x

x

x

x

0

127

57

330

Dlouhodobý nehmotný majetek

Fond Ústeckého kraje

30

64

120

29

36

44

58

43

102

Fond vodního hospodářství
a životního prostředí ÚK

36

49

44

28

33

49

32

40

54

Fond zaměstnavatele

4

5

7

4

6

10

7

9

13

Fond životního prostředí ÚK

x

x

x

0

14

7

0

0

x

Fond pro mimořádné události ÚK

5

3

1

13

1

0

1

0

0

1171

1156

1001

412

655

1114

605

686

1643

Fond rozvoje ÚK

Celkem

Majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:

- pozemky

Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva

Graf č. 6 Čerpání finančních prostředků fondů od r. 2010 v mil. Kč
Graf č. 7 Vývoj struktury majetku Ústeckého kraje v letech v mil. Kč
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Graf č. 9 Struktura skutečných výdajů od roku 2010 v mil. Kč

Tabulka č. 10 Vývoj struktury majetku Ústeckého kraje v letech v mil. Kč
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dlouhodobý
finanční majetek

7 015

7 045

7 095

7 203

7 448

7 716

7 701

7 704

7 704

Dlouhodobý
hmotný majetek

5 525

4 347

4 270

3 701

3 062

3 172

2 622

2 751

3 346

Oběžná aktiva

2 199

2 622

2 272

2 761

3 367

3 368

5 178

5 988

7 511

1

4

103

243

295

8

46

146

243

307

219

220

204

176

150

95

61

55

Dlouhodobé
pohledávky
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Majetek celkem

14 740 14 018 13 740 13 908 14 172 14 264 15 642 16 649 18 859

V ý v o j p ř í j m ů a v ý d a j ů Ú s t e c k é h o k r a j e o d r. 2 0 1 0
Graf č. 8 Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje od roku 2010 v mil. Kč

Příspěvky poskytnuté z vlastních prostředků Ústeckého kraje
zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2018
Tabulka č. 11 Prostředky pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v roce 2018 v mil. Kč

počet

provozní
příspěvky

příspěvek
na velkou
údržbu

investiční
účelový
příspěvek
dotace

odvod
z odpisů

2

778

508

222

-203

100

542

13

40

-73

4

419

0

0

-10

oblast sociálních věcí

14

287

4

14

-27

oblast kultury a památkové péče

13

211

2

8

-6

Krajská majetková

1

34

0

0

-5

SPZ Triangle

1

31

0

0

-18

135

2 302

527

284

-342

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

Celkem
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Ústecký kraj k 31. 12. 2018 zřizoval 135 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže
a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13) zdravotnictví (4), dopravy (2), Krajskou
majetkovou, příspěvkovou organizaci a SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci. Počet příspěvkových organizací zůstal stejný jako v roce 2017. Hospodaření 134 organizací skončilo s celkovým
kladným výsledkem 83 mil. Kč, 1 organizace vykázala ztrátu 0,3 mil. Kč.

Graf č. 10 Příspěvky z vlastních prostředků kraje poskytnuté příspěvkovým organizacím v roce
2018 v mil. Kč

Zadluženost v celkové výši 1 mil. Kč se týká 1 organizace vzhledem k předfinancování evropského projektu z revolvingového úvěru. Návratnou finanční výpomoc od zřizovatele vykazují
celkem 3 organizace v celkové výši 6 mil. Kč z důvodu předfinancování projektů podpořených
z EU.
Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 113 mil. Kč, z toho
bylo 2 302 mil. Kč na provoz, 527 mil. Kč na akce velké údržby a 284 mil. Kč do fondů investic na investiční akce. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků
se meziročně zvýšilo o 280 mil. Kč zejména v oblasti velké údržby pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na velkoplošné opravy silnic (+196 mil. Kč), na platy
a související odvody (+145 mil. Kč) z části na úkor investičních akcí (-55 mil. Kč).
Současně bylo rozhodnuto o odvodu odpisů především z nemovitého majetku ve výši
342 mil. Kč. Finanční prostředky byly zpětně přerozděleny na plánované investiční akce a akce
velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.
Tabulka č. 12 Přehled vývoje provozních příspěvků příspěvkových organizací ÚK v mil. Kč
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

doprava

566

577

753

634

729

701

1 189

1 061

1 286

školství

484

472

493

488

472

525

523

534

555

zdravotnictví

297

299

298

296

299

305

323

369

419

sociální věci

114

126

190

188

181

207

239

276

290

kultura

150

147

154

156

157

165

180

195

214

11

12

13

14

14

21

22

29

34

x

x

x

1

22

29

26

30

31

1 622

1 633

1 901

1 777

1 874

1 953

2 502

2 494

2 829

Krajská majetková
SPZ Triangle
Celkem
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Graf č. 11 Vývoj výše provozních příspěvků v letech po oblastech v mil. Kč
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Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) včetně
jejich příspěvkových organizací z vlastních prostředků Ústeckého kraje
Graf č. 13 Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele za rok 2018 po okresech v Kč

Tabulka č. 13 Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) z vlastních
prostředků Ústeckého kraje v mil. Kč

dotace obcím a DSO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem od
r. 2002

108

114

165

113

121

112

128

206

148

2 301

Graf č. 12 Dotace obcím a DSO v mil. Kč

Graf č. 14 Podíl dotací obcím a DSO na 1 obyvatele po okresech od roku 2002 v %

Tabulka č. 14

Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele v r. 2018 a za období 2002 - 2018

Okres

počet
obyvatel
k 31. 12. 2018

Celková
dotace za r.
2018
v mil. Kč

dotace na
1 obyvatele
za r. 2018
v Kč

Celková
dotace
za období
2002-2018
v mil. Kč

dotace na
1 obyvatele
za období
2002-2018
v Kč

Děčín

129 831

27

204

326

2 511

Teplice

128 610

19

147

192

1 490

Chomutov

124 751

31

252

456

3 658

Litoměřice

119 655

27

222

539

4 503

Ústí nad Labem

119 407

10

87

291

2 440

Most

112 049

8

73

159

1 422

Louny

86 486

26

303

338

3 903

820 789

148

181

2 301

2 803

Celkem/průměr

Objemově nejvýznamnější dotace byly v roce 2018 poskytnuty městům Terezín (8 mil. Kč),
Teplice (6 mil. Kč) a Děčín (6 mil. Kč) včetně jejich příspěvkových organizací.
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Tabulka č. 15 Dotace obcím a DSO za roky 2016 a 2017 podle oblastí v mil. Kč
skutečně poskytnuté transfery
oblast podpory

75

r. 2016

r. 2017

r. 2018

vodovody, kanalizace

17

55

33

kultura a památková péče

19

45

32

silnice, chodníky, cyklostezky

11

12

22

zdravotnictví

24

20

15

zemědělství a životní prostředí

10

7

13

dobrovolní hasiči

10

10

11

sociální péče

10

10

8

sport, volný čas a školství

16

38

7

ostatní podpora venkova

11

9

7

128

206

148

Celkem

Graf č. 15 Dotace obcím a DSO za rok 2018 podle oblastí v %
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RATING
Ústeckého kraje

V dubnu roku 2019 byl společností Moody´s Public Sector Europe potvrzen Ústeckému kraji
rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) s výhledem pozitivním.
Kreditní profil Ústeckého kraje (A2/Aa3.cz pozitivní) zohledňuje zejména dosavadní uvážlivé
řízení rozpočtu, mírnou zadluženost a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (A1
pozitivní) poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Omezujícím kreditním faktorem je fiskální flexibilita vyplývající z finančního rámce pro české kraje,
ve které se odráží (i) výrazné napojení kraje na státní transfery, ať již ve formě státních dotací
či sdílených daní, a (ii) rostoucí mandatorní výdaje.
Základní úvěrové hodnocení zohledňuje:

I

vysoké provozní přebytky posilující kapacitu samofinancování,

I

mírnou zadluženost,

I

zdravou úroveň hotovostních rezerv,

I

omezenou míru vlivu kraje na běžné rozpočtové příjmy a výdaje.

Ke zvýšení ratingu Ústeckého kraje by mohlo vést zvýšení ratingu České republiky, případně
další posílení provozních přebytků, které by se staly hlavním zdrojem financování kapitálových
výdajů.
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ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje za rok 2018
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ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
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ÚVODNÍ SLOVO
MILANA ZEMANÍKA,
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

Milí občané, milí kolegové,
na následujících několika stránkách 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 jako je kontrola zodpovědného hospodaření kraje, pomoc městům a obcím nebo zabezpečení plnění povinností zřizovatele v oblasti
příspěvkových organizací. Právě díky ochotě a otevřenému přístupu našich zaměstnanců je
krajský úřad vždy schopen reagovat na aktuální dění.
Jsem přesvědčen, že po přečtení následujících stran získáte alespoň základní přehled o činnosti
krajského úřadu a mohu Vám slíbit, že Vás vstřícnost a otevřenost našich zaměstnanců bude
provázet i nadále.
Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu
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STATISTIKA ZAMĚSTNANCŮ

Statistika zaměstnanců

Vě ko v ý p r ů m ě r z a m ě s t n a n c ů :

Počet zaměstnanců k 31.12.2018:
Muži:
135
Ženy:
443
Celkem: 578

Muži:
Ženy:
Celkem:

46,70 roků
45,70 roků
44,85 roků

Vzdělání:
Zaměstnanci se středoškolským vzděláním:
Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním:
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194
384
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktuře KÚ ÚK: (stav k 31.12.2018)
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Odbor kancelář hejtmana je tvořen oddělením vnějších a zahraničních vztahů, oddělením
mediální komunikace, oddělením krizového řízení a sekretariáty uvolněných politiků. Odbor
zajišťoval záležitosti spojené s výkonem pravomocí hejtmana Ústeckého kraje a dalších členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Protokolárně, organizačně a administrativně zajišťoval
a sjednával schůzky, jednání, návštěvy a akce propagující Ústecký kraj. Jednotlivé sekretariáty
zajišťují přípravu na jednání klubů zastupitelů i výborů zastupitelstva.
V oblasti mediální komunikace byla veřejnost informována o klíčových tématech a událostech
v kraji. Bylo vydáno celkem 553 tiskových zpráv, distribuováno každý měsíc 380 tisíc kusů
krajských novin a pravidelně využíván nasmlouvaný prostor na Frekvenci 1 pro rozhlasový
magazín. Spolupráce pravidelně probíhala s dalšími regionálními i celostátními médii. Odbor
provozoval YouTube kanál Ústecký kraj, kde se také objevují otitulkovaná videa pro osoby
se sluchovým postižením. Odbor zároveň aktivně rozvíjel komunikaci prostřednictvím sociální
sítě Facebook a také Instagram. S cílem zlepšení image kraje byla systematicky celoročně
podporována řada aktivit z programu Rodinné stříbro. Dále byla poskytnuta celoroční mediální
podpora oslavám 100 let Československa, které vyvrcholily v říjnu na Výstavišti Zahrada Čech.
Tiskové mluvčí průběžně komunikovaly s novináři. V roce 2018 odpověděly na 997 novinářských dotazů. Bylo zpracováno 148 záštit hejtmana, jeho náměstků a radních Ústeckého kraje.
Odbor administroval spolupráci s Radou Asociace krajů ČR, zajišťoval funkci tajemníků Výboru
pro národnostní menšiny a Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a Komise pro
zahraniční vztahy Rady Ústeckého kraje. V rámci své činnosti odbor participoval na podpoře
sportu mládeže (spolupráce s Labe arénou Račice, Fotbalovou akademií ČR, Českým svazem
ledního hokeje), vedl projekty, jejichž cílem je ocenění aktivit krajských subjektů i jednotlivců
(Cena za společenskou odpovědnost, Cena hejtmana, Medaile hejtmana a Záslužné medaile,
Senior Art, Nejaktivnější klub seniorů, Inovační firma ÚK) vč. zajištění vyhlášení cen. Odbor zorganizoval nebo se podílel na realizaci významných akcí, např. MS ve veslování juniorů, Barevný
region, Krajské dožínky, Den záchranářů, Energetické fórum, Podnikatelské fórum, Chemické
fórum, 51. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte, České dny
v Zakarpatí. Významnou aktivitou bylo zajištění návštěvy prezidenta České republiky, výjezdního zasedání vlády ČR, návštěvy ministrů ČR a velvyslanců nebo delegací partnerských regionů. Odbor celoročně poskytoval součinnost organizátorům akcí programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje. Významně se podílel na organizačním zajištění hlavní akce roku 2018 oslavy
100 let Československa, které probíhaly v prostorách Zahrady Čech v Litoměřicích.
V oblasti krizového řízení odbor realizoval „Program 2018 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, z rozpočtu Ústeckého kraje“. Celkem
bylo v rámci programu rozděleno 13 milionů korun. Vydal a zajistil distribuci Česko-německého/
německo-českého záchranářského slovníku pro příslušníky integrovaného záchranného systému. Organizoval součinnostní cvičení „Výpadek 2018“. Tématem cvičení bylo řešení krizové situace – Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu (blackout) na území okresu Most
a souvisejících sekundárních domino efektů v oblasti fungování dopravy, komunikačních sítí,
zásobování pitnou vodou, potravinami, teplem, pohonnými hmotami aj.
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR ŠKOLSTVÍ, ML ÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje prováděl v roce 2018
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, k absolutoriím na vyšších odborných školách
a předsedu komise ke státním jazykovým zkouškám. Prováděl uznávání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo uznávání platnosti zahraničního vysvědčení v České
republice (tzv. nostrifikace). Proběhlo hodnocení ředitelů škol nebo školského zařízení, kterým
uplyne šestileté období výkonu práce. Zorganizoval 2 společné porady ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Odborem byla zpracována a vydána Výroční zpráva
o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ÚK za školní rok 2016/2017.
Na MŠMT ČR bylo odesláno celkem 84 zpracovaných žádostí o změnu zápisu v rejstříku škol.
Bylo vydáno 31 výpisů ze správního řízení a 63 rozhodnutí o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení pro příspěvkové organizace zřizované obcí a pro organizace zřizované
privátním sektorem.
V oblasti financování školství Ústeckého kraje bylo na „přímých nákladech“ v roce 2018 rozděleno obecním školám 6 265 129 tis. Kč, krajským školám 2 671 195 tis. Kč, soukromým školám 375 107 tis. Kč, celkem 9 311 431 tis. Kč. Církevní školy jsou financovány přímo státem.
Všechny ostatní dotační tituly (tj. mimo účelového znaku 33 353 a 33 155 – přímé náklady) byly
vyplaceny v celkové částce 347 626 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na podporu výuky plavání v základních školách, podporu vzdělávání romských žáků, podporu odborného vzdělávání,
podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních a další rozvojové programy,
a také prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (267 620 tis. Kč). Celkem
obdržel Ústecký kraj dotace ve výši 9 659 057 tis. Kč, což je o 1 105 049 tis. Kč více, než v roce
2017. Ústecký kraj přispěl v roce 2018 na provozní výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje, celkovou částkou 518 497 000 Kč. Příspěvkové organizace v oblasti školství obdržely v roce
2018 finanční prostředky na investice a velkou údržbu ve výši 52 762 000 Kč.
Odbor organizoval motivační programy pro střední školství v ÚK, program mimoškolní výchovy
Pažit a soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje. Administroval dotační tituly Sport, Volný čas a Prevence rizikového chování dětí a mládeže a výzvy k předkládání žádostí o dotace na podporu
práce s mládeží a talentovanými sportovci. Dále organizoval a pořádal školní, okresní a krajské
soutěže, přehlídky a olympiády.
Stipendijní program Ústeckého kraje vstoupil do 15. ročníku a bylo v něm rozděleno 1 600 000 Kč.
Pokračovala spolupráce s MŠMT, odborem zahraničních vztahů, při propagaci studia dvojnárodnostního Gymnázia F. Schillera v Pirně.
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V sociální oblasti Ústecký kraj zřizoval v roce 2018 čtrnáct příspěvkových organizací s kapacitou 2501 lůžek a 34 míst v ostatních službách. Rozpočet provozního příspěvku pro organizace
v sociální oblasti představoval celkem 283 661 tis. Kč. Investice dosáhly 12 533 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu činil 3 091 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 2018) a dále byl aktualizován strategický dokument Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled). Oba dokumenty
vzalo na vědomí ZÚK, a to vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících. K 31. 12. 2018 bylo
registrováno 209 poskytovatelů sociálních služeb, což čítá 606 poskytovaných služeb. Ve věci
registrací bylo v roce 2018 vydáno 208 rozhodnutí, včetně rozhodnutí o změnách registrace
a zrušení registrace. Dále bylo vydáno 13 rozhodnutí ve věci správního přestupku a bylo uloženo 26 napomenutí dle § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů, za porušení povinností poskytovatele sociálních služeb.
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.
Za podpory MV – Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018 byly realizovány
2 projekty: „Šikana jako téma nejen školské primární prevence“ a „Orientace v náročné životní situaci 2018“. Ústecký kraj nechal vyhotovit letáky, které usnadní obětem trestných činů
se zorientovat v subjektech, které této cílové skupině pomáhají.
Svou novou rodinu našlo 73 dětí, kdy do adopce bylo umístěno 47 dětí a v pěstounských rodinách našlo zázemí 26 dětí. Do pěstounské péče na přechodnou dobu (profesionální pěstounské
péče) bylo předáno 73 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 73 rozhodnutí.
Krajský úřad ÚK také jako jediný z krajských úřadů nabízí službu doprovázení pěstounských
rodin. K lednu 2018 bylo uzavřeno 36 dohod o výkonu pěstounské péče převážně s pěstouny
na přechodnou dobu, k prosinci 2018 narostl počet těchto dohod na 38 dohod. V rámci doprovázení pěstounských rodin byly realizovány pravidelné návštěvy v pěstounských rodinách,
pomoc při styku dětí umístěných v pěstounské péči s jejich biologickou rodinou a další činnosti vycházející z dohody o výkonu pěstounské péče. Během roku 2018 se podařilo uspořádat
11 jednodenních vzdělávacích seminářů a 2 víkendové vzdělávací semináře pro pěstouny.
V roce 2018 se uskutečnila také 2 setkání pěstounských rodin v Ústeckém kraji.
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) spolupracují metodici s jednotlivými
orgány SPOD a vykonávají poradenskou činnost pro ORP. Rovněž realizují vzdělávací semináře
a metodické porady pro vedoucí oddělení SPOD a vedoucí úseku sociální prevence. Spolupracují a metodicky vedou pověřené osoby, které působí v Ústeckém kraji a vykonávají sociálně-právní ochranu dětí. Za rok 2018 bylo vydáno celkem 10 rozhodnutí ve věci pověření k výkonu
SPOD.
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 (včetně metodické pomoci sociálním kurátorům) pro všech 30 obcí II. a III. typu ve svém
správním obvodu. Poskytují poradenství obcím všech typů v otázkách týkajících se problematiky veřejného opatrovnictví a agendě zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
V rámci těchto oblastí působnosti realizuje vzdělávací semináře a workshopy pro pracovníky
obcí v kraji. Koordinátor pro záležitosti romské menšiny se věnoval koordinaci a metodické
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podpoře obcí, terénních pracovníků, romských poradců a zástupců NNO v oblasti
integrace romské menšiny. Sledoval vývoj sociálně vyloučených lokalit a jejich specifik (migrační trendy, kvalita života v lokalitách apod.). Dále monitoroval dopady legislativních změn a byl zapojen do řady pracovních skupin na lokální, krajské i vládní úrovni.
Na úseku plánování a rozvoje služeb byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Byla aktualizována Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Předložil ke schválení novou Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2019–2021 a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2019. Monitoroval služby zařazené do základní sítě kraje. Předložil ke schválení Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021. Administroval dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 a vyhlásil dotační program „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2019“. Dále administroval dotační titul „Podpora vybraných sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2018“, „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ a „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“. Realizoval
projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4“ (POSOSUK 4). Dále realizoval projekt
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ (POSOSUK 2) a QUALITAS PRO PRAXIS 2. Pokračoval ve spolupráci s MPSV na projektech Život jako každý jiný, Implementace politiky přípravy
stárnutí na krajskou úroveň a Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného
života na úrovni krajů. Předložil ke schválení prodloužení platnosti strategického dokumentu
„Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2015–2020“ a vyhodnotil jeho plnění za rok 2018. Realizoval projekt Seniorské listy Ústeckého kraje. Spolupracoval s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky – Ústecký
kraj, se zástupci Agentury pro sociální začleňování a zástupci Místních akčních skupin. Dále
spolupracoval se Statutárním městem Ústí nad Labem jako zprostředkovatelem strategie ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace. Podílel se na reformě psychiatrické péče. Pracovníci odboru
se pravidelně účastnili koordinačních skupin v procesu plánování sociálních služeb Statutárního
města Ústí nad Labem. Předložil ke schválení strategický dokument Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021. Zajišťoval funkcionality Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje. Uspořádal 6 setkání s poskytovateli sociálních služeb a prováděl metodickou podporu
v průběhu celého roku.
V rámci protidrogové politiky realizoval aktivity v souladu se schválenou Strategií protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018. Předložil ke schválení prodloužení platnosti
strategie na období 2015-2019 a vyhodnotil plnění dokumentu za rok 2018. Podpořil 27 protidrogových sociálních služeb v samostatném dotačním programu kraje.
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.
V průběhu celého roku byly realizovány čtyři grantové projekty financované z OP Zaměstnanost, dva projekty byly zaměřené na mladé osoby do 29 let a další dva projekty jsou zaměřené
na žáky posledních ročníků středních škol a učilišť a na osoby se zdravotním postižením. Od
2. 5. 2018 byla zahájena realizace dalšího projektu, který se zaměřuje na cílovou skupinu osob
mladších 30 let (tj. 29 let včetně), které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávací nebo profesní
přípravě, žijící v Ústeckém kraji, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní (včetně dlouhodobě
nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrování na Úřadu práce ČR jako uchazeči
o zaměstnání či nikoli.
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V roce 2018 zřizované i zakládané organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily beze ztrát.
Kraj přitom investoval do podpory rozvoje a provozu zdravotnictví částku 1,050 mld. Kč. V tom
jsou zahrnuty především příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (420 mil. Kč), kdy
největší část příspěvku na provoz čerpá Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, která
je organizačně dělena na sedm oblastních středisek s 21 výjezdovými základnami a na stanovišti v Ústí nad Labem je navíc denní posádka letecké záchranné služby. Druhou významnou část
výdajů tvoří vyrovnávací platby na plnění závazku veřejných služeb Krajské zdravotní, a.s.
(512,8 mil. Kč) a dále prostředky na organizaci zajištění lékařské pohotovostní služby
(24 mil. Kč).
K podpoře rozvoje zdravotních služeb, zvyšování standardu kvality poskytované zdravotní péče
a vzdělávání zdravotnických pracovníků v kraji realizuje kraj každoročně dotační programy.
V roce 2018 vyhlásil prostřednictvím odboru zdravotnictví šest dotačních programů, zařazených v Regionálním podpůrném fondu Ústeckého kraje, zaměřených na jednotlivé vybrané
oblasti podpory, kterou byly podpořeny žádosti v celkové výši 78,6 mil. Kč.
Také v 2018 zůstávala prioritou podpora personálního zajištění zdravotních služeb a motivace
nových zaměstnanců a zdravotnického personálu. Za účelem plnění této priority realizoval odbor v roce 2018 stipendijní program na podporu budoucích lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a také stipendijní program pro budoucí nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří budou po
ukončení studia, případně specializačního studia pracovat u poskytovatele zdravotních služeb
v Ústeckém kraji.
Kraj investuje také do podpory zdravotnické infrastruktury, např. došlo k přípravám k zahájení
výstavby výjezdové základny ZZS v Lovosicích a přístavby objektu v Ústí nad Labem. Investiční
prostředky určené pro Krajskou zdravotní, a.s. byly použity např. na výstavbu čtyř operačních
sálů a centrální sterilizace a zřízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice
v NemocniciT eplice, přístavbu pro umístění MR vč. rekonstrukce odd. gastro a jídelny
v Nemocnici Děčín a na další investice včetně pořízení přístrojové techniky.
Pokračovala realizace Projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji, v krajském registru je evidováno celkem 148 přístrojů AED (72 přístrojů mobilních v rukou first-responderů, 11 stacionárních veřejně přístupných a 65 přístrojů stacionárních, převážně v soukromém vlastnictví
– neveřejných). Průběžně probíhají aktivity v rámci schválené Implementace Strategie reformy
psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
V přenesené působnosti bylo odborem zdravotnictví vydáno 372 rozhodnutí o vydání, změně
a zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Od zaniklých poskytovatelů zdravotních
služeb bylo převzato cca 54 tisíc kusů zdravotnické dokumentace a 980 kusů zdravotnické
dokumentace bylo rozesláno. Bylo provedeno 6 kontrol obcí, 18 kontrol poskytovatelů zdravotních služeb a 8 veřejnosprávních kontrol v oblasti dotací. Byla uložena čtyři nápravná opatření
a dvě pravomocné pokuty za správní delikty v úhrnné výši 53 tisíc Kč. Odbor mimo jiné
přezkoumal 10 lékařských posudků a řešil 55 stížností při poskytování zdravotních služeb.
Uskutečnilo se 72 výběrových řízení před uzavřením smlouvy o úhradě zdravotních služeb
ze zdravotních pojištění, kterých se zúčastnilo 81 žadatelů.
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Ekonomický odbor v roce 2018 vypracoval v rámci finanční strategie kraje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023 a návazně návrh rozpočtu na rok 2019. Dalším úkolem bylo sestavení závěrečného účtu včetně schválení účetní závěrky Ústeckého kraje
za rok 2017. Odbor se podílel na zpracování ratingu Ústeckého kraje od společnosti Moody’s
Public Sector Europe. Hodnocení finanční stability našeho kraje dopadlo velmi dobře a kraj
obdržel mezinárodní (A2) a národní rating (Aa3.cz) se stabilním výhledem.
V průběhu 1. pololetí roku 2018 zajistil ekonomický odbor předkládání podkladů pro přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017, ve 2. pololetí podkladů I. dílčího přezkoumání
hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018.
V rámci správy majetkových účastí kraje zajistil podklady pro převod listinných akcií Regionální rozvojové agentury a.s. na zaknihované akcie včetně nákupu akcie od OHK Ústí nad
Labem, spolupracoval na přípravě jednání valné hromady Krajské zdravotní a.s., Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Severočeského divadla s.r.o. a materiálu pro jednání
správní rady sdružení Terezín město změny, zájmové sdružení právnických osob. V průběhu
roku zajišťoval zhodnocování volných finančních prostředků kraje formou zakládání vkladových
a blokačních účtů.
V oblasti zřízených příspěvkových organizací zpracoval souhrnnou zprávu o jejich hospodaření
za rok 2017 včetně podkladů pro schválení účetních závěrek za rok 2017 a souhrnný materiál
pro schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2020 a 2021.
Projednal a připravil do orgánů kraje schválení ručitelského prohlášení v návaznosti na přijetí
úvěru na nákup autobusů příspěvkovou organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje. Spolupracoval při poptávkovém řízení na banku poskytující úvěr.
Spolupracoval při vyhodnocení veřejné zakázky „Provozní podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje“ a podílel se na specifikaci rozvojových aktivit v rámci
uzavřené smlouvy.
Zajistil zpracování seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Poskytoval metodickou podporu v oblasti účetnictví zřízeným příspěvkovým organizacím
a v rámci informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje spolupracoval na zajištění jeho rutinního provozu a implementaci rozvojových aktivit.
Dále zajišťoval zpracování, kontrolu a předání finančních a účetních výkazů jednotlivých účetních jednotek Ústeckého kraje (obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací obcí
a kraje) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).
Ekonomický odbor podle zákona upravujícího správu daní vydal celkem 418 rozhodnutí
a 7 rozhodnutí bylo vydáno podle správního řádu a vymáhal veřejnoprávní i soukromoprávní
pohledávky, k 31. 12. 2018 byly vymoženy veřejnoprávní pohledávky v celkové výši 1 905 tis.
Kč a soukromoprávní pohledávky v celkové výši 829 tis. Kč. 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.
Zajistil aktualizaci údajů v CSÚIS (4 nové registrace – 1 příspěvková organizace kraje, 2 příspěvkové organizace zřízené obcí včetně přiřazení zodpovědné a náhradních zodpovědných
osob; 1 registrace náhradní zodpovědné osoby a její přiřazení k účetní jednotkám a 3 zrušení
přiřazení zodpovědné a náhradních zodpovědných osob u 3 příspěvkových organizací obcí).
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Základní činností odboru je výkon státní správy a samosprávy na úseku státní památkové péče
a kultury, včetně zajištění zřizovatelských funkcí pro 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu
s planetáriem, zámek a veřejnou výzkumnou instituci na území kraje. Vedle toho odbor zajišťuje i zakladatelskou funkci k jedné společnosti s ručením omezeným.
Příspěvkové organizace v kultuře hospodařily s provozními prostředky v celkovém objemu
209 mil. Kč, což představuje 82,2 % z celkového rozpočtu odboru. Na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., bylo
poskytnuto 5,8 mil. Kč. Severočeskému divadlu s.r.o. byl poskytnut příplatek nad vklad
ve výši 30 mil. Kč a mimořádný finanční příspěvek 3 mil. Kč. V souvislosti s plánováním investic
na příspěvkových organizacích odbor zajistil zpracování Koncepce depozitářů muzeí a galerií
Ústeckého kraje.
Na úseku státní památkové péče bylo zpracováno 55 závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek a řešeno bylo 14 odvolacích řízení. Dále byla vedena 4 správní řízení
ve věci přemístění kulturní památky. Oddělení památkové péče poskytlo dalších 157 vyjádření
k ochraně kulturních památek a chráněných území v rámci územního plánování a k návrhům
na prohlášení či zrušení prohlášení věci za kulturní památku. Vedeno bylo 1 přestupkové řízení.
Převzata byla agenda k nové národní kulturní památce Poutní areál s kostelem Panny Marie
Bolestné v Bohosudově. Byla poskytnuta 1 odměna za náhodný archeologický nález.
V průběhu roku byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti u pěti úřadů obcí s rozšířenou působností, pro které byly uspořádány dva metodické semináře.
V I. stupni bylo vydáno 1 rozhodnutí v řízení o spáchání přestupku pro porušení povinnosti
uložené zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.
Odbor komplexně administroval dva dotační programy z oblasti hmotného kulturního dědictví
a dva dotační programy v kultuře. Z celkového objemu 292 žádostí byla poskytnuta podpora
158 žádostem ve výši 34,51 mil Kč. Následně byla odborem provedena veřejnosprávní kontrola na místě u sedmi příjemců dotačních prostředků. Prostřednictvím odboru je každoročně
poskytnut příspěvek pro zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 9 mil. Kč. Ve spolupráci
se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem byla opět oceněna činnost pracovníků
v knihovnách na území kraje, a to v rámci soutěže Knihovník roku. Ocenění se dočkali i laureáti v oblasti péče o zachování tradiční lidové kultury a řemesel v kraji. Zlatý džbánek převzala
paní Sonja Vydrová za zachování tradice výroby dřevěné krušnohorské hračky a kolektiv členů
Asociace malířek a malířů kraslic České republiky z Libotenic.
V rámci programu přeshraniční spolupráce SN-CZ odbor realizuje projekt „Umění pozdního
středověku v hornické oblasti Krušnohoří“, zaměřený na záchranu a výzkum uměleckých děl
ze sbírek krajských muzeí. Odbor rovněž zpracoval a podal projektovou žádost do Operačního programu Zaměstnanost na vytvoření nové Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví
v Ústeckém kraji na léta 2021-2030.
Kraj prostřednictvím odboru kontinuálně podporuje tři nominace pro zápis památkově chráněných lokalit na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nominace „Žatec
– město chmele“ byla v roce 2018 Výborem světového dědictví doporučena k přepracování.
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V roce 2018 pokračovala realizace projektu revitalizace rašelinišť – „MOOREVITAL 2018“.
Ústecký kraj jako projektový partner realizuje projekt zcela v souladu s harmonogramem projektu a ostatními projektovými partnery. Uskutečnila se čtyři setkání projektových partnerů
a bylo připraveno výběrové řízení na nákup měřících přístrojů. Nákupem přístrojů a nastavením trvalého monitoringu se projekt posunul do další navazující etapy. Byla zahájena realizace
projektu TetraoVit zaměřený na obnovu a ochranu biotopu tetřívka obecného v okolí Cínovce z programu SN - CZ Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V současné době je projekt realizován v souladu
s časovým harmonogramem projektu. Na základě zadávacího řízení byl vybrán zhotovitel
na zajištění monitoringu a zpracování projektové dokumentace. Během celého roku
probíhala příprava projektů „Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v Ústeckém
kraji v letech 2018 – 2022“ a „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji
4. etapa 2019 – 2022“ z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Podání
žádostí o dotaci proběhne v roce 2019. V roce 2018 byl úspěšně administrativně ukončen
projekt „Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v PR Pístecký les“, který byl spolufinancován z Národního programu Životní prostředí, poskytovatel dotace SFŽP ČR.
Dotační programy odboru v roce 2018 - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí
v ÚK na období 2017 – 2025, Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK
na období let 2014 až 2020, Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK
na období 2014 až 2020, Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období let 2017 až 2020
v celkové výši 26 513 555,2Kč. V rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK
bylo v souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
ÚK v roce 2018 administrováno 36 smluv v celkovém objemu 104 475 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty investičního charakteru.
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Odbor regionálního rozvoje se skládá z oddělení regionálního rozvoje, cestovního ruchu a oddělení fondů a projektů EU. Odbor zajišťuje vypracování a implementaci koncepcí a strategií
rozvoje a zajišťuje řízení projektů kraje financovaných z vnějších zdrojů.
Odbor v rámci Regionální stálé konference připravoval Regionální akční plán řízení územní
dimenze. Zpracoval Akční plán Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Předložil
ke schválení Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
Odbor zajistil realizaci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Organizačně podpořil hodnocení soutěže Vesnice roku 2018, koordinoval účast obcí na výstavě Má vlast a spolupracoval
se Spolkem pro obnovu venkova při organizačním zajištění motivačního zájezdu pro starosty
do obcí.
Odbor zajistil realizaci programu Inovační vouchery pro rozvoj spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi. Podílel se na realizaci projektů v oblasti inovací a zahraniční spolupráce.
Pro podporu drobného podnikání se zúčastňoval certifikace regionálních produktů a realizoval
publicitu řemeslných výrobků.
Odbor zahájil přípravu Aktualizace Územní energetické koncepce, pořídil koncepci pro zavedení
energetického managementu a zahájil zavedení metody EPC.
Odbor řídil přípravu a realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekty byly zaměřeny na rozvoj dopravy, rozvoj školství, rekonstrukce objektů
sociálních služeb, energetické úspory, revitalizace zahrad školských a sociálních zařízení a spolupráci se Saskem. Celkem bylo předloženo a realizováno 30 projektů celkem za 3,58 mld. Kč.
Odbor pokračoval v koncepci rozvoje cyklistické dopravy. Byla zahájena realizace finální etapy
Labské stezky.
Odbor zabezpečoval prezentaci kraje na veletrzích a v tisku. Realizoval 17 akcí pro zástupce
cestovních kanceláří, novináře a televizní štáby. Byla vydána řada tištěných propagačních materiálů a osmé vydání Magazínu Brána do Čech. Koordinoval činnost čtyř destinačních agentur.
Odbor zabezpečoval portály www.branadocech.cz a www.krusnehorynakole.cz, včetně prezentace na sociálních sítích.
Zajišťoval činnost Filmové kanceláře, která propaguje kraj jako atraktivní destinaci pro natáčení
a usnadňuje komunikaci mezi filmovými štáby a místními úřady a dodavateli.
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ODBOR INVESTIČNÍ

V odboru investičním pracuje 24 pracovníků. V průběhu roku 2018 byl jmenován nový vedoucí
odboru a nový vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje.
V oblasti investic a údržby zajišťoval odbor v roce 2018 přípravu a realizaci akcí v celkovém
objemu cca 557,6 mil. Kč, z toho v oblasti školství 189,3 mil. Kč, v oblasti kultury 109,2 mil.
Kč, v oblasti sociální péče 54,0 mil. Kč, v oblasti zdravotnictví 1,0 mil. Kč, v oblasti dopravy
31,1 mil. Kč a v oblasti Průmyslová zóna Triangl 173,0 mil. Kč. Z významnějších akcí byla
dokončena oprava vnějšího pláště budovy na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední
průmyslové škole, Teplice, p. o. za 30,3 mil. Kč, byla provedena celková rekonstrukce objektu
Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, p. o. v hodnotě 26,2 mil. Kč, v průmyslové zóně
Triangle byla vybudována nová čistírna technologických odpadních vod za 73,4 mil. Kč.
Odbor připravoval a realizoval i řadu akcí, u kterých se řeší financování z různých dotačních
titulů. V oblasti veřejných zakázek se odbor mimo zadávání veřejných zakázek a metodické
činnosti, zabýval i aktualizací Pravidel pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi.
V rámci Krajského úřadu bylo v roce 2018 zadáváno celkem 594 centrálně evidovaných veřejných zakázek, z nichž bylo vysoutěženo 566 veřejných zakázek za cenu 1.074 mil. Kč bez DPH.
28 zadávacích či výběrových řízení s předpokládanou hodnotou 1.021 mil. Kč bez DPH nebylo
ke dni zpravování textu do výroční zprávy ukončeno.
U příspěvkových organizací Ústeckého kraje bylo v roce 2018 zadáváno celkem 1.567 centrálně evidovaných veřejných zakázek, které byly vysoutěženy za 815 mil. Kč bez DPH. 29 zadávacích či výběrových řízení s celkovou předpokládanou hodnotou 286 mil. Kč bez DPH nebylo
ke dni zpracování textu do výroční zprávy ukončeno.
V termínu do 30. 4. 2018, tedy v zákonné lhůtě, byla zaslána na ÚOHS Výroční zpráva o vyplacené veřejné podpoře Ústeckým krajem za rok 2017 a dále byly údaje o vyplacené podpoře
zaslány na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství.
Za rok 2018 poskytl Ústecký kraj a zadal do Centrálního registru podpory malého rozsahu,
dle údajů zjištěných k 26. 2. 2019, celkem 508 podpor malého rozsahu (de minimis) v celkové
hodnotě 91 mil. Kč, což je 3,6 mil. €.
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Oddělení dopravně správních agend vede správní řízení v rámci přenesené působnosti
krajského úřadu, rozhoduje o udělení licence k provozování osobní linkové dopravy, schvaluje
jízdní řády, vydává potvrzení finanční způsobilosti a stanoviska k žádostem o koncese a projednává přestupky dopravců, včetně zahraničních. Provádí kontroly státního odborného dozoru
na úseku silniční dopravy, STK a školicích středisek, zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti
dopravců a učitelů autoškol. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím ve věcech přestupků,
řidičských oprávnění a podmínek provozu vozidel. Vykonává kontrolní a metodickou činnost
vůči OÚORP a obecním policiím v územním obvodu Ústeckého kraje.
Oddělení pozemních komunikací zajišťovalo v rámci přenesené působnosti výkon silničního
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro silnice I. třídy, v této oblasti bylo v roce 2018
vydáno více než 1 100 různých stanovisek a správních rozhodnutí ve věcech stavebního řízení,
zvláštního užívání, uzavírek silnic, úprav dopravního značení, reklam apod., včetně výkonu činnosti odvolacího orgánu. Dále bylo zpracováno téměř 1 100 vyjádření v oblasti územních plánů,
podkladů pro majetkoprávní vypořádání či stanovisek za vlastníka silnic II. a III. třídy v majetku
Ústeckého kraje. Kromě toho se oddělení podílelo na přípravě oprav a rekonstrukcí krajských
silnic z rozpočtu Ústeckého kraje i dalších zdrojů (SFDI, IROP) a podílelo se též na přípravě
podkladů pro zpracování plánů v oblasti dopravy na další rozpočtová období. Dále zajišťovalo
kontrolní činnost na ORP a metodickou pomoc obcím, formou pravidelných schůzek se zástupci
Ředitelství silnic a dálnic, správy Chomutov a Krajského ředitelství PČR byla též zajišťována
koordinační činnost na významných provozních a investičních akcích ŘSD na silnicích I. třídy na
území Ústeckého kraje, oddělení také zajišťovalo účast na jednáních ŘSD k výstavbě D6 a D7.
Oddělení dopravní obslužnosti během roku 2018 řešilo tyto prvky rozvoje systému DÚK (Doprava Ústeckého kraje): byla sjednána a spuštěna integrace MHD měst Mostu a Litvínova (1. 9.)
a MHD Roudnice nad Labem (1. 1. 2019); do tarifu DÚK byly aplikovány nové slevy z jízdného
pro skupiny cestujících dotčené dle příslušného vládního nařízení od 1. 9. vč. dořešení ekonomických dopadů na DÚK a integraci měst a k 1. 1. 2019 byl systém slev ještě optimalizován
a byla provedena pravidelná valorizace cen.
V oblasti železniční dopravy jsou prováděny konzultace s dopravci a výběr dopravců v jednotlivých smluvních souborech. Ve spolupráci s firmou AŽD Praha bylo sjednáno znovuobnovení
pravidelné dopravy na trati 113 Lovosice – Most, jež začne v prosinci 2019.
Při kontrolní činnosti provozu smluv na dopravní obslužnost bylo zkontrolováno osobním projetím přes 6 000 spojů a za porušení kvality vyvozeny příslušné sankce.
V oblasti marketingu byl proveden komplexní marketingový průzkum integrace dopravy.
Důležitá byla propagace nové turistické sezóny a provozu turistických linek DÚK s akcentem
na rozšíření lodní dopravy a na oblast NP České Švýcarsko. Dále byla posádka marketingu přítomna na četných venkovních akcích s kontaktem s cestující veřejností, zejména dny otevřených dveří několika dopravních podniků a akce slavnostního obnovení provozu na Moldavské
dráze po cca 1,5 roku trvající výluce.
Činnost oddělení byla významně negativně ovlivněna problémy se stabilitou provozu dopravce TD Bus, dříve BusLine, projevující se většími přerušeními poskytovaných služeb zejména
ve 2. polovině roku na Děčínsku, Ústecku, Litoměřicku a Lounsku. Situace vyústila ve významné
pokuty, odstoupení od smlouvy ve dvou oblastech, kde dopravu ihned k 15. 9. 2018 převzala
krajská příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje. Oddělení k tomu zajišťovalo příslušné smlouvy a procesy, jakož i např. nájem autobusů jménem kraje. Podobná
situace byla k 31. 12. / 1. 1. 2019 u dalších dvou oblastí, kdy byly spol. DSÚK p.o. předány oblasti
Litoměřicko a Lovosice - Louny.
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Odbor má dvě odděleni – odděleni územního plánovaní a odděleni stavebního řadu.
Na úseku územního plánování odbor zahájil pořízení 3. (dílčí) aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR UK) z důvodu přípravy projektu Capacity4gas k zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu v Evropě a zvýšení kapacity dodávek plynu do ČR propojením navrhovaného vysokotlakého plynovodu DN 1400, jako veřejně prospěšné stavby, s plynovodem
EUGAL v Německu; na konci r. 2018 byla tato aktualizace dokončena a připravena k projednání
v orgánech kraje a k následnému vydání v zastupitelstvu kraje.
Současně odbor pokračoval v pořízení 2. (celkové) aktualizace ZÚR UK, která se zpracovává
na základě Zprávy o uplatňování ZÚR UK schválené zastupitelstvem kraje ve 12/2015. V rámci zpracovaní návrhu 2. aktualizace ZÚR UK zajistil odbor společné jednání o tomto návrhu
s dotčenými orgány (ústředními správními úřady a ministerstvy) a sousedními kraji.
Jako podklad pro územně plánovací činnost kraje zajišťoval odbor pořízení Územní studie
Krušné hory, která řeší podrobnější prověření podmínek rozvoje v této specifické části Ústeckého kraje.
Dále odbor zajišťoval prostřednictvím Geoportálu ÚK průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) kraje i obcí s rozšířenou působností, které jsou základním podkladem
pro územně plánovací činnost obcí a kraje.
V rámci přeshraniční spolupráce se Saskem se zástupce odboru zúčastnil zasedaní Česko Saské pracovní skupiny pro uzemni rozvoj a setkaní pracovní skupiny pro udržitelnost projektu
CROSS-DATA (sdíleni dat v rámci společného geoinformačního systému územního plánovaní).
Pro tento projekt odbor zajistil přípravu aktualizovaných datových sad pro pravidelnou roční
aktualizaci obsahu geoinformačního systému.
Průběžně odbor vydával stanoviska jako nadřízený orgán k jednotlivým fázím pořizování územních plánů obcí včetně jejich změn a řešil podněty k jejich přezkumu. V souvislosti s novelou
stavebního zákona odbor nově začal vydávat závazná stanoviska k záměrům nacházejícím se
ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností a přezkoumávat závazná stanoviska vydaná úřady územního plánování na obcích s rozšířenou působností.

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. Rozhodoval rovněž o odvoláních a stížnostech vůči úkonům těchto subjektů, činěným podle informačního zákona. Dále odbor připravoval stanoviska
ke správním žalobám na rozhodnutí odboru UPS.
Odbor průběžně vykonával vůči úřadům územního plánování, stavebním a vyvlastňovacím úřadům Ústeckého kraje kontrolní a metodickou činnost, a to včetně pravidelných porad. Dále
odbor vykonával kontrolní a metodickou činnost vůči obcím a stavebním úřadům na úseku
registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN).
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ODBOR MAJETKOVÝ

Majetkový odbor se v roce 2018 zabýval majetkoprávním vypořádáním pozemků pro účely
podání žádosti o dotaci z IROP pro investiční akce: Rekonstrukce silnic: II/262 Starý Šachov –
Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, II/266 Šluknov – Lobendava, Nová komunikace u města
Roudnice nad Labem, Nová komunikace u města Chomutova, II/247, Přivaděč k průmyslové
zóně Prosmyky-II.část; Cyklostezky: Labská stezka č. 2 – I. - 3. etapa, Chomutov–Strupčice,
Ploučnice, Ohře. Dále vypořádával pozemky pro stavby Reko mostu 1981-002 Přes železnici
Kadaň, Reko mostního objektu 25851-2 Malá Veleň, III/25817 Rekonstrukce mostního objektu
III/25817-1 Rtyně nad Bílinou, „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje
– Žatec – křižovatka s II/224“, Reko mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, III/25613 - Rekonstrukce mostního objektu 2563-2 Jeníkov, II/221 mostní objekt 221-003 Velká Černoc, mostní
objekt 237-028 Chodovlice, III/23756 mostní objekt 23756-003 Kololeč, most ev. č. 24049-1A
v Roudnici n. L., most ev. č. 24049-1 v Roudnici n. L., II/608 mostní objekt Doksany, OK Libochovice II/246, Výstavba nového mostu „Šébr“ přes Stožecké sedlo: „Za společným dědictvím
na kole i pěšky“, „Silnice II/263 stoupací pruh Líska“ a majetkoprávním vypořádáním zrealizované stavby: Okružní křižovatka Roudnice – Podlusky.
Odbor pokračoval ve vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Bylo vykoupeno
72 332 m2 za celkovou cenu 3 893 000,- Kč. Od státu, resp. jeho organizačních složek či podniků, tzn. od ÚZSVM, ŘSD, SPÚ, Lesů ČR, bylo bezúplatným převodem nabyto do vlastnictví 114
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy o celkové výměře 217 711 m2 a 48 pozemků o celkové
výměře 17 486 m2 pod cyklostezkami.
V roce 2018 bylo realizováno 14 dražeb a jedna veřejná soutěž, přičemž součet nejnižších
podání v těchto dražbách v úhrnu činil 130 532 870,- Kč, úspěšné byly 2 dražby a příjem
z vydraženého majetku činil 3 010 000,- Kč. Pro potřeby příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov byl nakoupen objekt v ul. Poštovní 951 v Kadani včetně garáže
a zahrady za cenu 2 999 000,- Kč pro realizaci zajišťování služby chráněného bydlení. Pro potřeby příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad byl nakoupen pozemek v k. ú.
Petrohrad nutný pro zajištění realizace akce „Komunitní centrum PL Petrohrad“.
Odbor se spolupodílel na uzavírání smluv s investory SPZ Triangle. Odbor pokračoval v práci na
majetkovém vypořádání staveb souvisejících s D6, D7 a D8. Odbor se podílel na přípravě stanice HZS v SPZ Triangle k provozu a předání Hasičskému záchrannému sboru ÚK. Odbor připravil
majetkoprávní vypořádání tzv. bývalých církevních pozemků v SPZ Triangle.
Majetkový odbor evidoval a účtoval dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dokončené investiční akce a přijaté investiční dotace s následným předáním k hospodaření příspěvkovým
organizacím, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Převáděl zbytný majetek z příspěvkových
organizací na Krajskou majetkovou, p.o. Prováděl kontroly majetku za rok 2018 – porovnání
účetnictví příspěvkových organizací a Ústeckého kraje.
V rámci pasportizačního systému průběžně aktualizoval databázi systému, spolupracoval
při rozšiřování databáze a testoval nové funkce tohoto systému. Poskytoval metodickou podporu příspěvkovým organizacím a současně zajišťoval školení nových uživatelů pasportizačního systému. Kontroloval a zpracovával výstupy veřejné zakázky malého rozsahu „Ověření
a doplnění datových souborů pasportizačního systému Ústeckého kraje“. Zpracoval údaje pro
statistické šetření nebytových a vybraných bytových budov pro ČSÚ.
Majetkový odbor zabezpečoval pojištění majetku a odpovědnosti kraje, pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací a pojištění zahraničních služebních cest. Odbor dále zpracovával
pojistné události, prováděl finanční přesuny úhrad pojistných událostí v rámci příspěvkových
organizací. Dokončil veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení v nadlimitním režimu na
pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel
Ústeckého kraje. Zajišťoval přípravu a řešení komplexního systému zabezpečení předávání dat
ve vztahu k pojistným událostem p.o. s ohledem na GDPR.
Majetkový odbor řešil ekonomické záležitosti odboru, upravoval finanční tok v průběhu celého
roku, zpracoval rozbory hospodaření odboru v oblasti běžných, kapitálových výdajů a příjmů.
Za rok 2018 se uskutečnilo 5 jednání škodní komise, ve kterých bylo projednáno 95 škodních
událostí. Proběhla inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018.
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Činnost oddělení informatiky v roce 2018 zajišťovalo osm zaměstnanců. Zabezpečovalo chod
a údržbu informačních systémů na Krajském úřadě Ústeckého kraje, serverů a pracovních pevných a mobilních stanic, provoz počítačových sítí, pevných a mobilních telefonů, ostatní výpočetní techniky, tiskáren, kopírovacích strojů a internetových a intranetových portálů. Zajišťovalo technické zázemí zasedacích místností a konferenčních sálů. Zajišťovalo evidenci majetku
v oblasti IT. Dále zajišťovalo technickou a uživatelskou podporu informačních systémů a aplikací (např. ekonomický a majetkový systém, spisovou a archivní službu pro krajský úřad a organizace Ústeckého kraje, personální a mzdový systém a řadu dalších). Také zajišťovalo přípravu
a předání darů (nevyužité výpočetní techniky) příspěvkovým a neziskovým organizacím. Realizovalo zabezpečení počítačové sítě a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Chod oddělení projektů a geografických informačních systémů zajišťuje osm 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 2018 bylo realizováno celkem 36 výběrových řízení na výpočetní techniku, programové vybavení a služby. Oddělení zajišťuje provoz hardware a aplikací
implementovaných v rámci IOP projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji“, který
se skládal z části Digitální mapa veřejné správy a Technologické centrum Ústeckého kraje. Součástí projektu je krajské digitalizační pracoviště.
Činnost organizačního oddělení v roce 2018 zajišťovalo sedm zaměstnanců. Oddělení zabezpečilo po organizačně technické stránce 25 schůzí Rady Ústeckého kraje (z toho 2 výjezdní)
a 7 zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na těchto schůzích a zasedáních provedli zaměstnanci oddělení kompletní servisní zajištění. Oddělení organizuje a eviduje pronájem zasedacích
místností a konferenčního sálu, bylo vyřízeno 1784 žádostí o pronájem. Bylo zkontrolováno
celkem 2 362 plnění usnesení Zastupitelstva a Rady kraje. V roce 2018 byly dále zpracovávány
cestovní náhrady a refundace pro představitele samosprávy, vedena agenda komisí a výborů.
Oddělení je garantem úřední desky, kde bylo zveřejněno 3 124 dokumentů.
Oddělení spisové a archivní služby je tvořeno devíti zaměstnanci a zajišťuje chod podatelny
a výpravny Krajského úřadu Ústeckého kraje, centrální spisovny Krajského úřadu Ústeckého
kraje (včetně skartačních řízení) a kontaktního pracoviště Czech POINT (vyjma ověřování). Dále
zabezpečuje metodickou činnost v oblasti spisové služby a předarchivní péče pro Krajský úřad
Ústeckého kraje a jeho příspěvkové organizace (včetně metodických materiálů, individuálních
a skupinových školení), činnosti operátora První certifikační autority, a.s. a agendu vydávání
zápisových lístků pro uchazeče o studium na střední škole nebo konzervatoři. V druhé polovině
roku 2018 převzalo oddělení také vedení centrální evidence razítek a činnosti s tímto související. Oddělení přijalo v tomto roce 92 212 zásilek, a to v poměru 44 % podání v digitální podobě
a 56 % podání v analogové podobě. Vypraveno z organizace bylo 89 318 zásilek v poměru
63 % v digitální podobě a 37% v analogové podobě.
U poskytovatele poštovních služeb bylo reklamováno 99 zásilek a bylo vydáno 820 zápisových
lístků pro uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři.
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Hlavní činnost odboru legislativně-právního v roce 2018 spočívala v zajišťování komplexního
právního servisu všem orgánům kraje. Servis v sobě zahrnoval zejména vyhotovování právních stanovisek, rozborů, výkladů a poskytování konzultací ve všech oblastech veřejného
a soukromého práva. Významnou část tvořilo zabezpečení agendy řízení vedených soudy,
orgány činnými v trestním řízení či jinými institucemi, a to včetně zastupování kraje v těchto
řízeních. Zaměstnanci odboru poskytovali metodickou pomoc a odborné konzultace pro ostatní
odbory krajského úřadu. Dále jsme poskytovali individuální a metodickou podporu odborům při
uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a vykonávali v této oblasti
kontrolu.
Všem orgánům kraje jsme byli k dispozici při řešení veškerých právních záležitostí, kdy zástupci odboru se buď přímo, nebo na vyžádání účastnili jednání těchto orgánů. Zejména se jednalo
o přípravu podkladů pro jednání a 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.
Další významné právní služby, které jsme poskytovali v rámci kraje a krajského úřadu, jsou
zejména následující:

I
I
I
I
I
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Konzultace v oblasti financování služeb obecného hospodářského zájmu, poskytování
či přijímání dotací včetně přípravy a tvorby dotačních programů;
Poskytování právního servisu v souvislosti s výkonem působnosti kraje coby zakladatele
či zřizovatele organizací kraje či člena spolků a sdružení a konzultace v oblasti správy
majetkových účastí;
Uplatňování majetkových práv kraje a řešení problematiky majetkoprávních vztahů, včetně
řešení problematiky vstupu investorů na Strategickou průmyslovou zónu Triangle;
Poskytování rozsáhlé konzultační a metodické pomoci obcím;
Komplexní zajištění agendy poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
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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 a pohřebnictví. Odbor správních činností a krajský
živnostenský úřad vykonává některé agendy jako odvolací orgán a některé agendy jako orgán
I. stupně.
Celkem bylo v roce 2018 vydáno 753 osvědčení o státním občanství, šest listin o pozbytí státního občanství, 201 rozhodnutí o odvolání proti přestupkům, správním deliktům a rozhodnutí
o přezkumu; v 31 případech bylo rozhodnuto o změně příslušnosti k projednávané
věci. Celkem bylo vydáno v I. stupni 26 rozhodnutí o uložení sankce za porušení právních
předpisů a 66 rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv obcí. V roce
2018 bylo provedeno celkem 64 kontrol na obcích, resp. obecních úřadech se zaměřením
na výkon přenesené působnosti.
Celkem bylo v roce 2018 provedeno 308 kontrol
u podnikatelských subjektů v rámci Ústeckého kraje.
V průběhu celého roku byly konány dle jednotlivých oblastí výkonu přenesené působnosti
porady, semináře a konzultační dny s pracovníky obecních úřadů a současně byla vykonávána
metodická činnost dle aktuálních potřeb jednotlivých pracovníků obcí. V roce 2018 byla
poskytována metodická pomoc v oblasti voleb do zastupitelstev obcí a Senátu, rovněž byly
proškoleni zaměstnanci obecních úřadů na úseku voleb a matrik, kteří následně vykonali
zkoušky odborné způsobilosti v uvedených agendách.
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Oddělení projektů
Správce Fondu Ústeckého kraje (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) v roce 2018 evidoval celkem 595 žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na různé druhy činností v oblasti
kultury, sportu a volného času, stavebních úprav, regionálního rozvoje, vzdělávání, sociálních
služeb, zdravotnictví aj. Úspěšných bylo 348 žádostí, celkem bylo rozděleno 44 mil. Kč. Nejvíce
podporovanou kategorií byla oblast kultury v celkové částce 13 mil. Kč. Projekty zaměřující
se na sport a volný čas získaly 11,7 mil. Kč. Různé stavební úpravy, především na obecním majetku či ve sportovních areálech, byly dotovány částkou 7,9 mil. Kč. Regionální rozvoj byl v roce
2018 z Fondu Ústeckého kraje podpořen částkou 3,9 mil. Kč, vzdělávání 3,8 mil. Kč, sociální
služby 3,3 mil Kč a zdravotnictví 400 tis. Kč.
V roce 2018 byla realizována 3. Výzva Ústeckého kraje v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Celkem bylo schváleno 1 547
žádostí. Z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 bylo do konce roku
2018 proplaceno 1 038 žádostí v celkovém objemu 104,7 mil. Kč. V srpnu 2018 byl Radou
Ústeckého kraje schválen v rámci 3. Výzvy zásobník zahrnující 119 žádostí v celkovém finančním objemu 12,8 mil. Kč. Z toho do prosince 2018 bylo realizováno 14 žádostí.
V rámci Programu odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
těžebních společností v ÚK řešil odbor revitalizační projekty na Radovesické výsypce a v okolí
města Mostu.
Oddělení strategie
Odbor SPRP spolupracoval na plnění úkolů zadaných správní radou ve vztahu ke sdružení
„Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“ a k udržitelnosti projektu „Terezín
- projekt oživení historických památek“ podpořeného z Integrovaného operačního programu.
Ve spolupráci se saským partnerem Kloster Buch pokračoval Ústecký kraj v realizaci přeshraničního projektu „Propagace kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce“ až k jeho úspěšnému ukončení. Cílem projektu byla vzájemná propagace historických památek pevnosti Terezín
a kláštera Buch.
Ve spolupráci s odbory krajského úřadu zpracoval koncepci „Smart region - Ústecký kraj“
se zaměřením na prioritní témata v oblasti energetické efektivity, IT infrastruktury a dat,
dopravy a sociálních věcí. Ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje, z.s. realizoval
v roce 2018 projekt „Smart akcelerátor pro Ústecký kraj“ (OP VVV). V rámci projektu administroval dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje. Celkem bylo podpořeno 5 projektů
ve výši 1,4 mil. Kč.
Realizoval se projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu Ústí nad Labem,
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání úředníků.
V rámci mezinárodní spolupráce odbor SPRP realizoval nadnárodní projekty, mezi které patří
projekt PURE COSMOS, SIE a ChemMultimodal.
V roce 2018 probíhala, v rámci udržitelnosti projektu NOVÁ KVALITA, správa webového portálu
Poznej dvě země - Krušnohoří - www.krusnehory-erzgebirge.eu, zaměřeného na rozvoj turistického ruchu a vzájemných vztahů v českém a saském příhraničí.
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Oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání
V roce 2018 proběhlo třetí vyhlášení Dotačního programu pro začínající podnikatele – celkem
bylo podpořeno 47 žadatelů a byla rozdělena částka cca 8 mil. Kč. Zároveň byla zahájena příprava tohoto dotačního titulu pro rok 2019.
Proběhla aktualizace nabídky a databáze volných objektů a ploch určených pro podnikání
v celém Ústeckém kraji, kde je nyní nabízeno 150 objektů. Současně byla nabídka rozšířena
o další jazykové mutace. Odbor zajišťoval účast na veletrhu ForArch v Praze a na strojírenském
veletrhu v Brně.
Probíhají pravidelná setkávání s aktéry, kteří spolupracují v oblasti podnikání, a naplňuje
se Strategie rozvoje podnikání. V každém okrese podpořil Ústecký kraj akce, kde se setkaly
školy a firmy. V rámci naplňování Strategie byly zahájeny práce na zavedení modelu OSS, kdy
dochází k větší koordinaci činností aktérů v území, kteří se na podpoře podnikatelských aktivit
podílejí. Oddělení zahájilo práce na přípravě projektu do výzvy Smart Akcelerátor II.
Probíhá naplňování Krajského akčního plánu prostřednictvím projektů Implementace KAP
financovaných z OP VVV. Rozpočet projektů je cca 130 mil. Kč a zapojena je řada partnerů.
Jedná se o 59 středních škol, 135 základních škol a 41 mateřských škol, dále na projektu spolupracuje 5 SPS a Pedagogicko-psychologická poradna, významnou roli hraje spolupráce s UJEP,
a to zejména s Fakultou strojního inženýrství. Díky projektu došlo k vybavení škol, byly pořádány vzdělávací akce pro učitele, z projektu se hradí výjezdy žáků na exkurze a stáže, pořádají
se letní školy a veletrhy vzdělávání. Pořídily se motivační spoty na podporu karierového poradenství a na podporu výuky technických a přírodovědných oborů.
Z OP VVV je rovněž realizován projekt „Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
(PROKOM) s rozpočtem 18 mil. Kč. Do projektu jsou zapojena Speciální pedagogická centra
a 37 ZŠ z Ústeckého kraje.
V roce 2018 bylo v rámci naplňování projektů Přírodovědné a Technické vzdělávání zrealizováno 82 výběrových řízení a uzavřeno 114 smluv. Zmodernizovalo se a vybavilo 24 laboratoří,
41 odborných učeben a 33 dílen ve 22 středních školách v Ústeckém kraji. Profinancováno
bylo 100 mil. Kč a projekt byl v roce 2018 ukončen.
Oddělení realizuje projekt Regionální stálá konference, který je podpořen z OP TP. Jsou zajišťována pravidelná setkávání RSK a pracovních skupin. Jsou pořádány semináře a další akce
zaměřené na podporu čerpání evropských zdrojů v regionu. Na konci roku 2018 byla podána
žádost o navýšení pracovníků v této oblasti, a to ve vazbě na zapojení do iniciativy Uhelné
regiony v transformaci.
Oddělení zabezpečuje chod komise Rady ÚK, jedná se o Radu lidských zdrojů.
Oddělení finanční kontroly a řízení
V implementační struktuře OP VK odbor nadále zastupuje zprostředkující subjekt. V roce 2018
dále pokračovala kontrola udržitelnosti ukončených projektů, mezi které bylo v letech 20082014 v rámci kraje celkem rozděleno více než 1,2 miliardy Kč.
Byla zajišťována správa Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, ve kterém jsou soustředěny veškeré programové dotace, které jsou Ústeckým krajem poskytovány. V roce 2018
byly z tohoto fondu vyplaceny dotace v celkovém úhrnu cca 216 mil. Kč.
Stejně tak byla zajišťována správa Fondu Ústeckého kraje, ve kterém jsou soustřeďovány
veškeré Ústeckým krajem poskytované individuální dotace.
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Hlavní oblastí činnosti našeho odboru je kontrola, kterou vykonáváme jak v samostatné tak
i přenesené působnosti kraje. Na úseku samostatné působnosti se zaměřujeme zejména
na průběžné, systematické prověřování hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje, dále pak na to, zda příjemci dotací z rozpočtu kraje a fondů EU nakládají s poskytnutými
veřejnými prostředky účelně a hospodárně a zda plní veškeré podmínky dotačních smluv. Zastáváme názor, že naše činnost má mít, zejména ve vztahu ke krajským příspěvkovým organizacím, preventivní charakter. V roce 2018 jsme uskutečnili 134 kontrolních akcí v objemu
3,05 mld. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací se týkalo 40 kontrol, příjemců dotací z rozpočtu kraje 91 (v tom i 10 PO kraje) a předmětem 1 kontroly bylo financování projektu v rámci
programu EU. Ve 2 případech byly kontrolováni i příjemci dotace ze státního rozpočtu, která
je poskytována prostřednictvím kraje. U příspěvkových organizací zjišťujeme nejvíce nedostatků v aplikaci zákona o účetnictví a rozpočtových pravidel; u příjemců dotací pak v nedodržení
smlouvami stanovených podmínek. U 15 PO a 5 příjemců dotací jsme použití veřejných prostředků v objemu téměř 3,2 mil. Kč posoudili jako porušení rozpočtové kázně.
V přenesené působnost realizuje odbor kontroly jako přezkoumávající orgán činnosti dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Stejně jako v předchozích letech jsme v hodnoceném období zajišťovali přezkoumání hospodaření u téměř 80 % obcí Ústeckého kraje; z velkých měst například
i u statutárního města Ústí nad Labem, včetně jeho čtyř městských obvodů, Mostu, Loun,
Litoměřic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Bíliny. V roce 2018 jsme dokončili kontrolu hospodaření za rok 2017 u 298 subjektů (272 obcí a 26 DSO) a zahájili přezkoumání hospodaření
za rok 2018, o které požádalo krajský úřad 293 subjektů - 266 obcí a 27 DSO. Na základě vlastních zjištění z přezkoumání hospodaření ale i zpráv o výsledku přezkoumání zadaných obcemi
auditorům jsme v roce 2018 vedli s 36 subjekty (32 obcí, 4 DSO) řízení o přestupcích, kterých se dopustily při vlastním hospodaření či v souvislosti s plněním povinností dle zákona
o přezkoumávání hospodaření, a uložili trest pokuty v celkové výši 73 tis. Kč.
Kromě těchto dvou stěžejních oblastí zajišťoval odbor i další činnosti – plánování a vyhodnocování kontrolní činnosti úřadu na úseku finanční kontroly a kontrol výkonu přenesené působnosti
obcemi, agendu petic a stížností, jejich evidenci, vyřizování, statistické zpracování. V oblastech
své působnosti pak poskytoval metodickou pomoc ostatním odborům krajského úřadu, příspěvkovým organizacím i obcím Ústeckého kraje.

128

129

ČINNOST ODBORŮ
Ú T VA R I N T E R N Í H O A U D I T U

V roce 2018 vykonal útvar interního auditu čtyři audity a jedno auditní šetření v souladu s ročním
plánem interního auditu na rok 2018 a jedno auditní šetření mimo roční plán. Cílem auditních
akcí bylo nezávislé a objektivní ujištění o funkčnosti vnitřního kontrolního systému a dodržování právních a vnitřních předpisů v orgánu veřejné správy. Všechna doporučení, která útvar
interního auditu ve svých zprávách navrhl, byla ředitelem KÚ ÚK schválena a současně příslušnými vedoucími pracovníky akceptována a průběžně realizována.
Ve své činnosti se dále útvar podílel na připomínkování vnitřních předpisů krajského úřadu i na
připomínkovém řízení k návrhům některých právních předpisů a materiálů pro jednání vlády.
Útvar interního auditu dále zabezpečoval poradenskou a konzultační činnost pro odbory KÚ
ÚK, především v oblastech poskytovaných či přijímaných dotací, operačních programů, veřejné
podpory, hospodaření s fondy, výběrových řízení a řídící kontroly. Vyjadřoval se i k některým
materiálům pro jednání volených orgánů kraje.
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Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace
Filipovská 582/20
407 53 Starý Jiříkov
Ředitel: Ing. Pavel Maleček
Tel.: 412 337 005
e-mail: reditel@domovseverka.cz
www.domovseverka.cz

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Na Výšině čp. 494
417 01 Dubí
Ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
Tel.: 417 571 102, 417 571 067
e-mail: reditel@pdss.cz
www.pdss.cz

Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
U Stadionu 1425/3
408 01 Rumburk
Ředitelka: Ing. Věra Bršlicová
Tel.: 412 338 345
e-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvková organizace
Tuchořice 1
439 69 Tuchořice
Ředitel: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
Tel.: 415 735 880, 415 735 881
e-mail: usp.tuchorice@email.cz
www.bezzamku.cz

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň
Ředitelka: Ing. Lenka Miláková, MBA
Tel.: 474 334 506
e-mail: milakova@dsskm.cz
www.dsskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Brtníky, příspěvková organizace
Brtníky čp. 119
407 60 Staré Křečany
Ředitelka: Mgr. Ilona Trojanová
Tel.: 412 336 084, 412 336 137
e-mail: trojanova@dozpbrtniky.cz
www.dozpbrtniky.cz

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1
411 74 Snědovice
Ředitel: Mgr. Rostislav Kolačev
Tel.: 416 857 220
e-mail: reditel@uspsnedovice.cz
www.uspsnedovice.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška – Kamenice, příspěvková organizace
Stará Oleška ev.č. 131
405 02 Huntířov
Ředitelka: Mgr. Dagmar Vaňková
Tel.: 412 555 366, 412 555 345
e-mail: usp131@volny.cz
www.dozp-oleska-kamenice.cz

Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace
Dlouhá 362/75
410 22 Lovosice
Ředitel: Ing. Jindřich Vinkler
Tel.: 416 535 075
e-mail: jvinkler@csplitomerice.cz
www.csplitomerice.cz

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace
Kubátova čp. 269
417 22 Háj u Duchcova
Ředitel: Ing. Oldřich Malý
Tel.: 417 837 323
e-mail: reditel@dsshaj.cz
www.dsshaj.cz

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Zátiší č.p. 177
435 42 Litvínov – Janov
Ředitel: Ing. Vladimír Vopelka
Tel.: 476 742 030, 476 756 111
e-mail: vopelka@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz

Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa,
příspěvková organizace
Křečanská 630
407 77 Šluknov
Ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá
Tel: 412 386 312
e-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz
www.dsskl.cz
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Domov sociálních služeb Meziboří,
příspěvková organizace
Okružní čp. 104
435 13 Meziboří
Ředitelka: Mgr. Marcela Kačalová
Tel.: 476 748 263, 476 748 218
e-mail: kacalova.m@ddmezibori.cz
www.ddmezibori.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Čajkovského 1908/82
400 01 Ústí nad Labem – centrum
Ředitel: Mgr. Pavol Dobiš
Tel.: 475 666 610, 475 666 611
e-mail: reditel@dozp-ul.cz
www.dozp-ul.cz
O B L A S T Z D RAVO T N I C T V Í

ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

ZAKLÁDANÁ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a
400 11 Ústí nad Labem
Ředitel: MUDr. Ilja Deyl
Tel.: 475 234 513, 475 234 111
e-mail: deyl.ilja@zzsuk.cz
www.zzsuk.cz

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12a,
401 13 Ústí nad Labem
Generální ředitel: Ing. Petr Fiala
Tel.: 477 114 102, 477 114 105
Ústředna: 477 111 111
e-mail: sekretariat@kzcr.eu
www.kzcr.eu

Psychiatrická léčebna Petrohrad,
příspěvková organizace
Petrohrad č. p. 1
439 85 Petrohrad
Ředitel: Ing. Ladislav Henlín
Tel.: 415 236 136, 415 236 111
e-mail: ladislav.henlin@plpetrohrad.cz
www.plpetrohrad.cz
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Husitská 1683/2
434 01 Most
Ředitelka: PhDr. Milada Šilhová
Tel.: 476 446 311
e-mail: silhova@kumost.cz
www.kumost.cz
Lékárenská služba Teplice,
příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4
400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: Ing. Petr Severa
Tel.: 475 657 434
e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz
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OBL AST ŠKOLSTVÍ, ML ÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OKRES ÚSTÍ NAD LABEM
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace
Jateční 243/22, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt
Tel.: 474 774 200
e-mail: sekretariat@gymjat.cz
www.gymjat.cz
Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Stavbařů 2857/5, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
Ředitel: Ing. Mgr. Michal Šidák
Tel.: (GY) 472 772 022, (SOŠ) 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,
příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: Ing. Roman Jireš
Tel.: 475 316 811
e-mail: jires@oaulpar.cz
www.oaulpar.cz
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace
Resslova 210/5, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Tel.: 478 572 212, 475 240 054
e-mail: sekretariat@spsul.cz
www.spsul.cz
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace
Palachova 700/35, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Ředitelka: PhDr. Miroslava Zoubková
Tel.: 474 778 110
e-mail: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz
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Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Čelakovského 250/5, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
Ředitel: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Tel.: 475 501 222
e-mail: sts@stsul.cz
www.stsul.cz
Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Keplerova 315/7, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
Ředitel: Mgr. Pavel Caitaml
Tel.: 475 669 150
e-mail: reditel@obchodniskola.cz
www.obchodniskola.cz
Speciální základní škola a Praktická škola,
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace
Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
Ředitelka: Mgr. Bc. Martina Brhelová
Tel.: 472 772 029
e-mail: brh@volny.cz
www.zakladniskolaspecialni.cz
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí
nad Labem, W. Churchilla 4,
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1368/4,
Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: Bc. Marek Korbélyi
Tel.: 475 211 914
e-mail: korbelyi@zuserandove.cz
www.zuserandove.cz
Základní umělecká škola, Ústí nad LabemNeštěmice, Národní 209,
příspěvková organizace
Národní 209, Neštěmice
403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice
Ředitel: Jan Beneš
Tel.: 475 733 877
e-mail: mail@zus-nestemice.cz
www.zus-nestemice.cz
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OKRES TEPLICE

OKRES LOUNY
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem,
Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, Ústí nad Labem-centrum
400 11 Ústí nad Labem
Ředitelka: Mgr. Regina Krausová
Tel.: 472 774 326
e-mail: mszdravicko@centrum.cz
www.ms-malatova.cz

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny,
Poděbradova 661, příspěvková organizace
Poděbradova 661
440 01 Louny
Ředitel: Mgr. Daniel Syrovátko
Tel.: 415 652 324
e-mail: gvh@glouny.cz
www.glouny.cz

Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru
638, příspěvková organizace
třída Obránců Míru 638
438 01 Žatec
Ředitelka: Bc. Věra Matoušová
Tel.: 415 710 591
e-mail: ddm-zatec@seznam.cz
www.ddmzatec.cz

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace
Čs. dobrovolců 530/11
415 01 Teplice
Ředitel: RNDr. Zdeněk Bergman
Tel.: 417 813 081
e-mail: bergman@gymtce.cz
www.gymtce.cz

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Štefánikova 761, příspěvková organizace
Štefánikova 761/14, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Ředitelka: Bc. Vladislava Kaiserová
Tel.: 472 744 482
e-mail: smsstefanikova@volny.cz
www.smsdomecek.webnode.cz

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075,
příspěvková organizace
Studentská 1075
438 01 Žatec
Ředitel: PaedDr. Miroslav Řebíček
Tel.: 415 740 592
e-mail: info@gymnaziumzatec.cz
www.gymnaziumzatec.cz

Základní škola při Dětské psychiatrické
nemocnici, Louny, příspěvková organizace
Pod Nemocnicí 2503
440 01 Louny
Ředitelka: RNDr. Jana Gottfriedová
Tel.: 415 620 180
e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz
www.skoladpl.cz

Gymnázium a Střední průmyslová škola,
Duchcov, příspěvková organizace
Masarykova 909/12
419 01 Duchcov
Ředitelka: Ing. Jana Poláková
Tel.: 417 831 131
e-mail: polakova@gspsd.cz
www.gspsd.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Špálova 2, příspěvková organizace
Špálova 2712/2, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
Ředitelka: Mgr. Bc. Alena Novotná
Tel.: 472 772 108
e-mail: detskydomov@volny.cz
www.detskydomov-usti.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková
organizace
Studentská 1354
438 01 Žatec
Ředitel: Mgr. Jiří Karas
Tel.: 415 240 254
e-mail: sekretariat@oazszatec.cz
www.oazszatec.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední
škola, Žatec, příspěvková organizace
Pražská 808
438 01 Žatec
Ředitelka: Mgr. Lenka Woloszczuková
Tel.: 415 710 795
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.cz

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace
Českobratrská 862/15
415 01 Teplice
Ředitelka: Mgr. Kateřina Boudníková
Tel.: 417 538 425
e-mail: boudnikova@konzervatorteplice.cz
www.konzervatorteplice.cz

Logopedická základní škola, Měcholupy 1,
příspěvková organizace
439 31 Měcholupy 1
Ředitel: Mgr. Alexandr Bednář
Tel.: 415 722 508
e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz
www.lzs-mecholupy.cz

Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
Benešovo náměstí 604/1
415 01 Teplice
Ředitel: Mgr. Jiří Nekuda
Tel.: 417 537 750
e-mail: nekuda@sostp.cz
www.hotelovkatp.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace
Truhlářova 526/16, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
Ředitelka: Mgr. Hana Melzerová
Tel.: 475 531 771
e-mail: ddstrekov.red@volny.cz
www.ddstrekov.wordpress.com
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280,
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
Ředitel: PaedDr. Milan Vostrý
Tel.: 475 222 405
e-mail: ddtisa@volny.cz
www.ddtisa.cz
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Obchodní akademie a Střední odborná škola
generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková
organizace
Osvoboditelů 380
440 01 Louny
Ředitelka: Mgr. Simona Vágnerová
Tel.: 415 655 489
e-mail: skola@oasoslouny.cz
www.oasoslouny.cz
Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace
Kpt. Jaroše 862
441 01 Podbořany
Ředitel: Ing. Bc. Jiří Marhold
Tel.: 415 237 731
e-mail: marhold@gsospodborany.cz
www.gsospodborany.cz

Speciální základní škola, Louny,
Poděbradova 640, příspěvková organizace
Poděbradova 640
440 01 Louny
Ředitelka: Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Tel.: 415 654 372
e-mail: 415654372@iol.cz
www.spzslouny.websnadno.cz

Střední škola obchodu a služeb, Teplice,
příspěvková organizace
Alejní 880/12
415 01 Teplice
Ředitel: Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA
Tel.: 774 850 395
e-mail: ststeplice@seznam.cz
www.ststeplice.cz
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Střední škola stavební a strojní, Teplice,
příspěvková organizace
Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany
415 01 Teplice
Ředitel: Mgr. Aleš Frýdl
Tel.: 417 813 212
e-mail: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
www.ssstavebni.tce.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka,
Libušín 151, příspěvková organizace
Libušín 151/13
417 41 Krupka
Ředitel: Mgr. Radovan Konečný
Tel.: 417 851 684
e-mail: info@ddkrupka.cz
www.ddkrupka.cz

Základní škola a Mateřská škola, Teplice,
U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace
U Červeného kostela 110/29, Trnovany
415 01 Teplice
Ředitelka: Mgr. Dagmar Kellnerová
Tel.: 417 539 268
e-mail: zvs.aps@tiscali.cz
www.szsamsteplice.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Duchcov, příspěvková organizace
Školní 624/1
419 01 Duchcov
Ředitelka: Mgr. Blanka Stádníková
Tel.: 417 835 324
e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz
www.ddzsduchcov.cz

Základní škola praktická, Bílina,
Kmochova 205/10, příspěvková organizace
Kmochova 205/10, Pražské Předměstí
418 01 Bílina
Ředitelka: Mgr. Bc. Iveta Krzáková
Tel.: 417 820 031
e-mail: iveta.krzakova@zsbilina.cz
www.zvsiaspc.bilina.indos.cz
Speciální základní škola a Speciální
mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace
Trnovanská 1331/18, Trnovany
415 01 Teplice
Ředitelka: Mgr. Bc. Vanda Korandová
Tel.: 417 537 428
e-mail: vanda.korandova@spcteplice.cz
www.spcteplice.cz
Základní umělecká škola, Teplice,
Chelčického 4, příspěvková organizace
Chelčického 345/4
415 01 Teplice
Ředitel: Mgr. Aleš Hajíček, DiS.
Tel.: 417 530 938
e-mail: reditelka@zusteplice.cz
www.zusteplice.cz
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka,
Duchcov, příspěvková organizace
Kubicových 887/2
419 41 Duchcov
Ředitelka: Bc. Šárka Gauseová
Tel.: 417 835 357
e-mail: sgause@centrum.cz
www.zusikduchcov.cz
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Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,
příspěvková organizace
Křemýž 47
417 65 Ohníč
Ředitel: Mgr. Bc. Jan Blažek
Tel.: 603 579 346
e-mail: ddtuchlov@ddtuchlov.cz
www.ddtuchlov.cz
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
příspěvková organizace
Masarykova třída 1278/70
415 01 Teplice
Ředitel: Aleš Perch
Tel.: 417 538 840
e-mail: reditel@ddmteplice.cz
www.ddmteplice.cz
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov,
Družby 1006, příspěvková organizace
Družby 1006/48
419 01 Duchcov
Ředitelka: Mgr. Eva Hrbáčková
Tel.: 417 836 078
e-mail: reditelka@ddmduchcov.cz
www.ddmduchcov.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace
Lípová 651/9
415 01 Teplice
Ředitelka: Mgr. Ingrid Štroblová
Tel.: 417 535 218
e-mail: ingrid.stroblova@pppuk.cz
www.pppuk.cz
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Podkrušnohorské gymnázium, Most,
příspěvková organizace
Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Ředitel: Mgr. Karel Vacek
Tel.: 476 441 974
e-mail: karel.vacek@gymmost.cz
www.gymmost.cz
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
Studentská 640, příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
Ředitel: Mgr. Jan Novák
Tel.: 476 753 023
e-mail: gymlit@gtgm.cz
www.gtgm.cz
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální
a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace
Zd. Fibicha 2778/20
434 01 Most
Ředitelka: Ing. Jitka Hašková
Tel.: 417 637 477
e-mail: haskova@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
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Střední průmyslová škola a Střední odborná
škola gastronomie a služeb, Most,
příspěvková organizace
Jana Palacha 711/2
434 01 Most
Ředitelka: Ing. Ivana Hermannová
Tel.: 476 702 669
e-mail: reditelka@spsasosgsmost.cz
www.spsasosgsmost.cz
Základní škola a Střední škola, Most,
Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Jana Palacha 1534
434 01 Most
Ředitelka: Mgr. Hana Slapničková
Tel.: 476 700 000
e-mail: vedeni@specmo.cz
www.specmo.cz
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka,
Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace
Zdeňka Štěpánka 2798/9
434 01 Most
Ředitelka: PhDr. Hana Ajmová
Tel.: 476 706 164
e-mail: zsdysmost@zsdysmost.cz
www.zsdysmost.cz

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace
Dělnická 21, Velebudice
434 01 Most
Ředitel: PaedDr. Karel Vokáč
Tel.: 476 137 211
e-mail: arandjic.radka@sstmost.cz
www.sstmost.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K. H. Borovského 1146,
příspěvková organizace
K. H. Borovského 1146/2
434 01 Most
Ředitelka: Mgr. Miroslava Kavecká
Tel.: 476 703 647
e-mail: ddkhb@edu-most.cz
www.ddmost.cz

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr,
příspěvková organizace
Mládežnická 236, Hamr
435 42 Litvínov - Hamr
Ředitelka: Ing. Jitka Francírková
Tel.: 476 753 436
e-mail: soshamr@skolahamr.cz
www.skolahamr.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv.
Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Dolní 310
435 46 Hora Sv. Kateřiny
Ředitelka: Mgr. Martina Stawiarzová
Tel.: 476 113 161
e-mail: reditelka@ddkaterina.cz
www.ddkaterina.cz

143

Příspěvkové organizace

OKRES DĚČÍN

OKRES CHOMUTOV
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,
příspěvková organizace
Mostecká 3000
430 01 Chomutov
Ředitel: Mgr. Jaroslav Zahrádka
Tel.: 474 624 140
e-mail: info@gymcv.cz
www.gymcv.cz
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,
příspěvková organizace
5. května 620
432 01 Kadaň
Ředitel: Mgr.Tomáš Oršulák, Ph.D.
Tel.: 474 342 718
reditel@gymnazium-kadan.cz
www.gymnazium-kadan.cz
Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace
Chomutovská 459
431 51 Klášterec nad Ohří
Ředitelka: Ing. Jaroslava Kovandová
Tel.: 474 372 047
e-mail: gymkl@gymkl.cz
www.gymkl.cz
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
Školní 1060/50
430 01 Chomutov
Ředitel: Ing. Jan Lacina
Tel.: 474 628 992
e-mail: lacina@spscv.cz
www.spscv.cz
Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace
Na Průhoně 4800
430 03 Chomutov
Ředitel: Mgr. Jan Mareš, MBA
Tel.: 474 471 111
e-mail: info@esoz.cz
www.esoz.cz
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Střední škola technická, gastronomická
a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
Pražská 702/10
430 01 Chomutov
Ředitel: Ing. Jiří Mladý
Tel.: 474 651 849
e-mail: tgacv@tgacv.cz
www.tgacv.cz
Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
Komenského 562
432 01 Kadaň
Ředitel: PaedDr. Zdeněk Hrdina
Tel.: 474 343 395
e-mail: sps-kadan@sps-kadan.cz
www.sps-kadan.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822, příspěvková organizace
Čelakovského 822/8
430 01 Chomutov
Mgr. Jitka Pojmanová
Tel.: 474 624 285
e-mail: reditel.ddcv@email.cz
www.ddcv.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov,
příspěvková organizace
Zámecká 1
431 56 Mašťov
Ředitel: Mgr. Zdeněk Šimek
Tel.: 474 397 234
e-mail: domov@ddmastov.cz
www.ddmastov.cz
Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace
Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Bc. Libuše Houdová
Tel.: 474 687 282
e-mail: dd.vysoka.pec@seznam.cz
www.ddvysokapec.wm.cz

Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
Ředitelka: Mgr. Lenka Holubcová
Tel.: 412 704 130
e-mail: info@gymnaziumdc.cz
www.gymnaziumdc.cz
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace
Komenského 1130/10, Rumburk 1
408 01 Rumburk
Ředitelka: Mgr. Lenka Laubrová
Tel.: 412 332 491
e-mail: reditelstvi@gymrumburk.cz
www.gymrumburk.cz
Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace
Komenského nám. 520/2, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
Ředitel: Ing. Jiří Petrášek
Tel.: 412 516 127
e-mail: skola@oadc.cz
www.oadc.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola strojní, stavební a dopravní, Děčín,
příspěvková organizace
Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
Ředitelka: Ing. Bc. Jana Vacková
Tel.: 412 516 136
e-mail: jana.vackova@prumkadc.cz
www.prumkadc.cz
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová
škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf,
Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Bratislavská 2166
407 47 Varnsdorf
Ředitel: Ing. Bc. Petr Kotulič
Tel.: 412 372 456
e-mail: info@skolavdf.cz
www.sosvdf.cz

Střední škola lodní dopravy a technických
řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná
405 02 Děčín
Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Férová
Tel.: 412 535 927
e-mail: info@dorado.cz
www.dorado.cz
Střední lesnická škola a Střední odborná
škola, Šluknov, příspěvková organizace
T. G. Masaryka 580
407 77 Šluknov
Ředitel: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Tel.: 412 314 027
e-mail: sochor@lesnicka-skola.cz
www.lesnicka-skola.cz
Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
Ředitelka: Mgr. Martina Černá
Tel.: 412 709 351
e-mail: m.cerna@szsdecin.cz
www.szsdecin.cz
Střední zdravotnická škola a Obchodní
akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Františka Nohy 959/6, Rumburk 1
408 01 Rumburk
Ředitel: Mgr. Martin Hýbl
Tel.: 412 333 239
e-mail: hybl.m@szds-oa.cz
www.szds-oa.cz
Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse,
Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny
405 02 Děčín
Ředitel: Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Tel.: 412 524 692
e-mail: libverda@libverdadc.cz
www.libverdadc.cz
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Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV,
Ruská 147, příspěvková organizace
Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
Ředitel: Mgr. Tomáš Daněk
Tel.: 412 151 411
e-mail: skola@sosruska.cz
www.sosruska.cz
Střední odborná škola mediální grafiky
a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace
Jiříkovská 840/4, Rumburk 1
408 01 Rumburk
Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Uher
Tel.: 412 332 320
e-mail: uher@sosmgp.cz
www.sosmgp.cz
Speciální základní škola, Speciální
mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
příspěvková organizace
Teplická 65, Děčín IX – Bynov
405 05 Děčín
Ředitel: Mgr. Roman Stružinský
Tel.: 412 544 321
e-mail: struzinsky@specdcbynov.cz
www.specdcbynov.cz

Speciální základní škola a Praktická škola,
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,
příspěvková organizace
Jakubské nám. 113
407 21 Česká Kamenice
Ředitelka: Mgr. Bc. Eva Franzová
Tel.: 412 582 672
e-mail: specskoly.ck@volny.cz
www.specck.cz
Speciální základní škola a Mateřská škola,
Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804,
příspěvková organizace
T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf
Ředitel: Mgr. Jaroslav Červinka
Tel.: 412 372 207
e-mail: skola@specvdf.cz
www.specvdf.estranky.cz
Základní umělecká škola, Varnsdorf,
Národní 512, příspěvková organizace
Národní 512
407 47 Varnsdorf
Ředitelka: Bc. Jarmila Šenová
Tel.: 412 375 454
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz
www.zusvarnsdorf.cz

Speciální základní škola a Praktická škola,
Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
Tyršova 710
407 77 Šluknov
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Vlastníková
Tel.: 412 386 261
e-mail: zvsslk@interdata.cz
www.speczssluknov.cz

Základní umělecká škola, Rumburk,
Růžová 3/1416, příspěvková organizace
Růžová 1416/3, Rumburk 1
408 01 Rumburk
Ředitel: Mgr. Pavel Kacafírek
Tel.: 412 332 067
e-mail: zus.rumburk@quick.cz
www.zus-rumburk.cz

Speciální základní škola a Praktická škola,
Rumburk, příspěvková organizace
Dobrovského nám. 378/12
408 01 Rumburk
Ředitel: Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Tel.: 412 332 110
e-mail: spec.zs.rbk@seznam.cz
www.speczsrumburk.estranky.cz

Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly,
Čs. legií 243/29, příspěvková organizace
Čs. legií 243/29, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
Ředitelka: Daniela Jetelová
Tel.: 412 532 035
e-mail: zusdc@clnet.cz
www.zusdc.cz
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Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa,
Smetanova 12, příspěvková organizace
Smetanova 225/12
407 46 Krásná Lípa
Ředitelka: Jana Dykastová
Tel.: 412 383 275
e-mail: detskydomov@krlipa.cz
www.ddkl.cz

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice,
Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Svojsíkova 1015/1a, Předměstí
412 01 Litoměřice
Ředitelka: RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
Tel.: 416 735 841
e-mail: reditelka@gjj.cz
www.gjj.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová
u Šluknova 417, příspěvková organizace
č.p. 417
407 81 Lipová
Ředitel: PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc
Tel.: 412 391 322
e-mail: ddlip@interdata.cz
www.ddlip.cz

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600,
příspěvková organizace
Sady pionýrů 600/6
410 02 Lovosice
Ředitel: Mgr. Marek Bušek
Tel.: 416 532 574
e-mail: gymlovo@gymlovo.cz
www.gymlovo.cz

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna,
Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace
Komenského 491
407 21 Česká Kamenice
Ředitelka: Mgr. Iva Brzobohatá
Tel.: 412 582 630
e-mail: brzobohata.i@ddzemedeti.cz
www.ddzemedeti.cz

Gymnázium, Roudnice nad Labem,
Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Ředitel: Mgr. Petr Dobeš
Tel.: 416 838 141
e-mail: petrdobes@centrum.cz
www.gym-rce.cz

Dům dětí a mládeže, Rumburk,
U stadionu 1133, příspěvková organizace
U stadionu 1133/10, Rumburk 1
408 01 Rumburk
Ředitelka: Bc. Helena Švábová
Tel.: 412 332 436
e-mail: ucetni@ddmrumburk.cz
www.ddmrumburk.cz

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
Komenského 754/3, Předměstí
412 01 Litoměřice
Ředitelka: Bc. Pavla Matějková
Tel.: 416 574 880
e-mail: spgs.ltm@iol.cz
www.sslitomerice.cz
Vyšší odborná škola obalové techniky
a Středníškola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace
Kostelní 134
411 08 Štětí
Ředitel: PhDr. Jiří Konvalinka
Tel.: 411 152 000
e-mail: reditel@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz
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Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola, Roudnice nad Labem,
Špindlerova 690, příspěvková organizace
Špindlerova třída 690
413 01 Roudnice nad Labem
Ředitel: Ing. Josef Nehyba
Tel.: 416 831 225
e-mail: skola@vosasos.cz
www.vosasos.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Ředitelka: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Tel.: 416 831 554
e-mail: sos.roudnice@seznam.cz
www.sosasource.cz
Střední odborná škola technická
a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace
Osvoboditelů 1/2
410 02 Lovosice
Ředitelka: Mgr. Jaromíra Venclíčková
Tel.: 416 532 883
e-mail: reditelka@soslovo.cz
www.soslovo.cz
Školní statek, Roudnice nad Labem,
Vědomice 37, příspěvková organizace
č.p. 37
413 01 Vědomice
Ředitel: Ing. Josef Nehyba
Tel.: 416 837 287
e-mail: statekroudnice@centrum.cz

Speciální základní škola, Štětí,
Ostrovní 300, příspěvková organizace
Ostrovní 300
411 08 Štětí
Ředitelka: Mgr. Hana Moravcová
Tel.: 416 812 374
e-mail: h.moravcova@specka-steti.cz
www.specka-steti.cz
Základní škola praktická, Roudnice
nad Labem, Neklanova 1807,
příspěvková organizace
Neklanova 1807
413 01 Roudnice nad Labem
Ředitelka: Mgr. Radka Hubálková
Tel.: 416 837 458
e-mail: zspraktickaroudnicenl@rete.cz
www.zsp.rete.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, příspěvková organizace
Čelakovského 1007/8, Předměstí
412 01 Litoměřice
Ředitelka: Bc. Radka Badinková
Tel.: 416 741 226
e-mail: reditel@ddltm.cz
www.ddltm.cz
Dětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1,příspěvková organizace
č.p. 1
411 15 Dlažkovice
Ředitelka: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová
Tel.: 416 594 925
e-mail: reditel@dddlazkovice.cz
www.dddlazkovice.cz

Základní škola speciální, Základní škola
praktická a Praktická škola, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvková organizace
Šaldova 657/6, Předměstí
412 01 Litoměřice
Ředitel: Mgr. Jan Preiss
Tel.: 416 735 073
e-mail: info@zssaldova.cz
www.zssaldova.cz
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O B L A S T K U LT U R Y
A PA M ÁT KO V É P É Č E
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Pivovarská ulice 34
440 01 Louny
Ředitel: PhDr. Alica Štefančíková
Tel.: 415 652 634, 415 652 647
e-mail: gbr@gbr.cz
www.gbr.cz

Oblastní muzeum v Mostě
Čsl. armády 1360
434 01 Most
Ředitel: Mgr. Michal Soukup
Tel.: 476 442 111
e-mail: provoz@muzeum-most.cz
www.muzeum-most.cz

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice nad Labem
Ředitel: PhDr. Alena Potůčková
Tel.: 416 837 301
e-mail: galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz

Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 517/14
415 01 Teplice
Ředitel: Mgr. Radek Spála
Tel.: 412 359 000
e-mail: info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz

Galerie výtvarného umění v Mostě
Kostelní 289
434 01 Most
Pověřen vedením: Ing. Jana Ličková
Tel.: 725 077 315
e-mail: gvumost@centrum.cz
www.gvum.cz
Oblastní muzeum v Děčíně
České Mládeže 1/31
405 02 Děčín IV Podmokly
Ředitel: Ing. Vlastimil Pažourek
Tel.: 412 532 560
e-mail: muzeum@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
Oblastní muzeum v Chomutově
Palackého 86
430 01 Chomutov
Ředitel: Mgr. Markéta Prontekerová
Tel.: 474 651 251
e-mail: muzeum@muzeum-cv.net
www.muzeum-cv.net
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Dlouhá 173/5
412 01 Litoměřice
Ředitel: Mgr. Tomáš Wiesner
Tel.: 777 491 191
e-mail: info@muzeumlitomerice.cz
www.muzeumlitomerice.cz
Oblastní muzeum v Lounech
Pivovarská 28
440 01 Louny
Ředitel: PhDr. Jiří Matyáš
Tel.: 415 652 456
e-mail: info@muzeumlouny.cz
www.muzeumlouny.cz
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Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Michalská 29/7
412 01 Litoměřice
Ředitel: PhDr. Jan Štíbr
Tel.: 416 732 382
e-mail: info@galerie-ltm.cz
www.galerie-ltm.cz
Severočeská hvězdárna a planetárium
v Teplicích
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
Ředitel: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Tel.: 417 576 571
e-mail: hap@hapteplice.cz
www.hapteplice.cz
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: Ing. Jana Linhartová
Tel.: 475 209 126
e-mail: knihovna@svkul.cz
www.svkul.cz
Zámek Nový Hrad
Jimlín č. p. 220
440 01 Louny
Ředitel: Mgr. Josef Kabát
Tel.: 415 696 216
e-mail: info@zameknovyhrad.cz
www.zameknovyhrad.cz
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VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE

O B L A S T S P RÁV Y M A J E T KU

Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech
Žižkova 835
434 01 Most
Ředitel: Mgr. Petr Lissek
Tel.: 476 704 465
e-mail: office@uappmost.cz
www.uappmost.cz

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4
400 01 Ústí nad Labem
Ředitelka: Ing. Miluše Srbková, MBA
Tel.: 475 317 103
Fax: 475 317 101
e-mail: srbkova.m@kr-ustecky.cz

O B L A S T D O P RAV Y

S T RAT E G I C K Á P R Ů M Y S LO VÁ Z Ó N A

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí 3
Ředitel: Ing. Libor Tačner
Tel.: 417 532 235
e-mail: dubi.tp@susuk.cz
www.susuk.cz

SPZ Triangle, příspěvková organizace
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SEZNAM
P O U Ž I T ÝC H Z K RAT E K

DOZP domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH daň z přidané hodnoty
DSO dobrovolný svazek obcí
DÚK Doprava Ústeckého kraje
EU Evropská unie
GISÚK geografický informační systém Ústeckého kraje
IROP Integrovaný regionální operační program
IZS integrovaný záchranný systém
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
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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
OP ŽP operační program Životní prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OŘ otevřené řízení
PID Pražská integrovaná doprava
PZ průmyslová zóna
REKO rekonstrukce
RÚK Rada Ústeckého kraje
RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SDF sbor dobrovolných hasičů
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP Státní fond životního prostředí
SOŠ střední odborná škola
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
ZPŘ zjednodušené podlimitní řízení
ZÚK Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR Zásady územního rozvoje
ZZS ÚK Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
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