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TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace z jednání - 84. schůze Rady Ústeckého kraje
Dne 11. prosince 2019 se konala 84. schůze Rady Ústeckého kraje, na které byla
mimo jiné projednána tato uvedená témata:

Informace o problematice ochrany měkkých cílů
Rada Ústeckého kraje v souvislosti s tragickou událostí ve Fakultní nemocnici
Ostrava vyjadřuje hluboký zármutek, upřímnou soustrast pozůstalým a solidaritu
s občany Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava. Vedení Ústeckého
kraje se dlouhodobě a systematicky věnuje také oblasti ochrany takzvaných měkkých
cílů. Právě na této schůzi Rady Ústeckého kraje byl předkládán pravidelný bod k této
problematice. Ústecký kraj je v oblasti bezpečnosti v intenzivní a trvalé komunikaci se
složkami krajského integrovaného záchranného systému. Informace k tragické
události v Ostravě budou rovněž součástí programu jednání Bezpečnostní rady
Ústeckého kraje, kterou svolal v pátek 13. prosince 2019 hejtman Oldřich Bubeníček.
Ministerstvo vnitra České republiky (odbor bezpečnostní politiky a prevence
kriminality) vyhlašuje dotační Program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství
a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů pro rok
2020. V tomto dotačním programu mohou žádat kraje o finanční prostředky na
projekty, které řeší bezpečnostní problémy spojené s ochranou tzv. měkkých cílů na
území kraje. V roce 2019 se Ústecký kraj do této výzvy aktivně zapojil.

Smlouvy o vzájemné spolupráci na rok 2020
Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje se společnostmi NET4GAS, s. r. o. (od roku
2012) a Severočeské doly, a. s. (od roku 2009). Od společnosti NET4GAS, s. r. o. je
kraji poskytována pravidelná finanční podpora ve výši 1 mil. Kč na projekty, které po
vzájemné dohodě odsouhlasí oba smluvní subjekty. V roce 2020 budou z prostředků
společnosti NET4GAS, s. r. o. podpořeny tyto projekty: Den záchranářů Ústeckého
kraje, Medaile hejtmana Ústeckého kraje za zásluhy, Virtuosi per musica di
pianoforte, Cena hejtmana Ústeckého kraje, 17. reprezentační ples Ústeckého kraje.
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Volf, vedoucí oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje
Odbor kancelář hejtmana
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 972
GSM: +420 603 192 634
E-mail: volf.m@kr-ustecky.cz
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Severočeské doly, a. s. poskytují v rámci spolupráce Ústeckému kraji pravidelnou
finanční podporu ve výši 25 mil. Kč. V roce 2020 budou tyto finanční prostředky
použity na investiční akci - celková rekonstrukce objektu auly na Střední škole
zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o.

Memorandum o partnerství a spolupráci mezi spol. Operátor ICT, a. s.
a Ústeckým krajem při přípravě a realizaci projektů datových integračních
platforem a Memorandum o spolupráci v oblasti vybudování datového
a komunikačního centra
Ústecký kraj uzavírá Memorandum o partnerství a spolupráci s Operátorem ICT,
a. s., což je 100% akciová společnost hlavního města Prahy. Jedná se o spolupráci
při přípravě a realizaci projektů datových integračních platforem, která je uzavíraná
na základě již existující spolupráce obou subjektů při budování těchto složitých
systémů, vzájemného sdílení informací, zdrojových dat a společných postupů.
Klíčovým projektem Smart Prague je projekt Datová platforma hl. m. Prahy
(Golemio), což je soubor technických nástrojů pro integraci, ukládání, vizualizaci
a poskytování dat. Ústecký kraj v současné době vyvíjí vlastní digitální datovou
platformu PORTABO. Memorandum o spolupráci v oblasti vybudování datového
a komunikačního centra se týká vzájemné spolupráce při vybudování jednotného
technologického místa, sdílení hardware, software a personálních kapacit.

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí účelové investiční dotace dalším
úspěšným žadatelům v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje. Maximální výše
dotace na jednu žádost je 127.500 Kč. K datu 29. listopadu 2019 bylo podáno
celkem 3.929 elektronických a 2.400 písemných žádostí. Z toho bylo 1.480 žádostí
duplicitních. Již dříve bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace 610 žadatelům, nyní bylo
rozhodnuto o dalších 290 dotacích poskytnutých v souladu s touto výzvou.
Ústecký kraj získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, kdy
bylo vyčleněno pro tuto výzvu celkem 160.325.567 Kč. Počet realizovaných dílčích
projektů (výměna starého kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla) musí být
v Ústeckém kraji ukončen do 30. 6. 2023 v minimálním počtu 1.610 výměn. Ústecký
kraj se do uvedeného operačního programu přihlásil jako jeden z prvních žadatelů.
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Volf, vedoucí oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje
Odbor kancelář hejtmana
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 972
GSM: +420 603 192 634
E-mail: volf.m@kr-ustecky.cz
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Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Ústeckého kraje v listopadu 2017 jmenovala PhDr. Jana Štíbra do funkce
ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové
organizace, a PhDr. Alicu Štefančíkovou do funkce ředitelky Galerie Benedikta Rejta
v Lounech, příspěvkové organizace, na dobu určitou do 31. prosince 2019.
Rovněž tak v prosinci 2017 jmenovala Mgr. Radka Spálu do funkce ředitele
Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, na dobu určitou do
31. prosince 2019.
Dne 20. listopadu 2019 Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí ukončení funkčního
období výše uvedených ředitelů příspěvkových organizací k termínu 31. prosince
2019 s plánovaným vyhlášením otevřených výběrových řízení na funkce ředitelů
v průběhu 1. pololetí 2020.
Dne 11. prosince 2019 Rada Ústeckého kraje pověřila stávající ředitele vedením
organizací od 1. ledna 2020 do doby jmenování ředitelů, kteří vzejdou z otevřených
výběrových řízení v 1. polovině roku 2020. Do těchto výběrových řízení se stávající
ředitelé mohou rovněž přihlásit. Pravomoc jmenovat a odvolávat ředitele
příspěvkových organizací má Rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení).
Spolupráce Ústeckého kraje se zapsaným spolkem Síť pro rodinu, z. s.
Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a spolkem Síť pro rodinu, z. s. v oblasti
rodinné politiky byla uzavřena již v roce 2017 na základě usnesení Rady Ústeckého
kraje. Smlouva měla platnost na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Z tohoto důvodu
byl předložen bod na pokračování dané spolupráce pro další období. V lednu 2020
budou orgány kraje schvalovat vyhlášení dotačního programu na podporu prorodinné
politiky o celkové alokaci ve výši 500.000 Kč. V rámci spolupráce s tímto spolkem
vznikla v loňském roce mimo jiné Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje na
období 2019-2021.
Pracovní skupina – zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku
V reakci na problematiku zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku Rada
Ústeckého kraje ustavila pracovní skupinu za účelem řešení aktuální situace ve
vztahu k předpokládanému ukončení poskytování služeb akutní lůžkové péče
v Lužické nemocnici a poliklinice, a. s. v Rumburku. Poprvé bude jednat ve čtvrtek
19. prosince 2019.
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Volf, vedoucí oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje
Odbor kancelář hejtmana
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 972
GSM: +420 603 192 634
E-mail: volf.m@kr-ustecky.cz
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Členy této pracovní skupiny jsou:












náměstek hejtmana Ústeckého kraje s kompetencí pro oblast zdravotnictví
vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu
zástupce odboru legislativně-právního krajského úřadu
zástupce Krajské zdravotní, a. s.
insolvenční správkyně Lužické nemocnice a polikliniky, a. s.
zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
zástupce města Rumburk
zástupce města Varnsdorf
zástupce Svazku obcí SEVER
zástupce Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.
zástupci všech politických klubů Zastupitelstva Ústeckého kraje
(KSČM, ČSSD, SPO-SPD, ANO 2011, ODS)
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