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TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace z jednání – 85. schůze Rady Ústeckého kraje
Dne 8. ledna 2020 se konala 85. schůze Rady Ústeckého kraje, na které byla mimo
jiné projednána tato uvedená témata:

Dodatek k Rámcové smlouvě o regionální spolupráci uzavřené mezi Ústeckým
krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) je jedinou
veřejnou vysokou školou se sídlem v Ústeckém kraji. Tímto zaujímá unikátní
postavení a má vysoký regionální význam pro Ústecký kraj a jeho terciální vzdělávací
systém. Rámcová smlouva o regionální spolupráci byla schválena Radou Ústeckého
kraje v roce 2017. Ve smlouvě je zejména formulován společný cíl obou smluvních
stran vytvářet podmínky pro rozvoj UJEP jako významné vzdělávací instituce, a
rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál Ústeckého kraje.
Nyní byl schválen již třetí dodatek k této rámcové smlouvě ve věci navýšení
finančních prostředků pro následující období. Jedná se o podporu rozvoje digitální
platformy PORTABO, kterou UJEP buduje ve spolupráci s Ústeckým krajem a
dalšími partnery. V roce 2019 Ústecký kraj přispěl na projekty UJEP finanční částkou
ve výši 10 mil. Kč a v roce 2020 to bude po navýšení celkem 13 mil. Kč.
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého
kraje na humanitární pomoc Albánské republice postihnuté živelnou pohromou
V září 2019 postihla Albánii živelní pohroma v podobě silného zemětřesení o síle 5,8
stupně Richterovy škály. Záchvěvy země byly cítit i v okolních zemích. V noci na
neděli pak otřesy půdy pokračovaly se silou 4,8 stupně. Podle albánského
geofyzikálního ústavu šlo o nejsilnější zemětřesení v Albánii za posledních 30 let.
V listopadu 2019 navštívil hejtmana Ústeckého kraje velvyslanec Albánské republiky
v České republice J. E. pan Ilirian Kuka. V souvislosti s touto návštěvou se Rada
Ústeckého kraje rozhodla doporučit Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválení
finanční pomoci albánskému hlavnímu městu Tirana ve výši 500 tis. Kč. Finanční
prostředky budou poskytnuty z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.
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Dotační tituly a programy vyhlášené Ústeckým krajem pro rok 2020
Ústecký kraj vyhlásil ve školním roce 2019/2020 motivační program „Dobrá škola –
Moderní škola 4.0“ (dále jen „program“). Snahou a cílem motivačního programu je
propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv.
průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání. Do
motivačního programu přihlásilo celkem 9 středních škol zřizovaných Ústeckým
krajem. Dle pravidel programu každá soutěžící škola obdrží vstupní finanční
příspěvek ve výši 211 tis. Kč, který se vypočítal z počtu přihlášených škol. Tyto
finanční prostředky lze použít na pořízení komponentů pro tvorbu modelu (např.
stavebnice), pořízení zařízení pro tvorbu modelu (např. 3D tiskárna, hardwarové a
softwarové vybavení apod.), nebo odměnu pro pedagogické pracovníky zapojené do
projektu.
Z důvodu zachování kontinuity podpory prorodinných aktivit na území kraje je
Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládán ke schválení dotační program „Podpora
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020.“ Ve schváleném rozpočtu kraje
na rok 2020 je na něj vyčleněno 500 tis. Kč. Předmětem podpory jsou aktivity
zaměřené na podporu rodiny, tj. osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za
účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.),
celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem
prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora
činností mateřských, rodinných a komunitních center), a celoroční aktivity na podporu
mezigeneračního soužití. Za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá
minimálně jedenkrát za měsíc v průběhu celého kalendářního roku.
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 200
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 127,5 tis. Kč. Již dříve bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace 900 žadatelům.
Ústecký kraj získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, kdy
bylo vyčleněno pro tuto výzvu přes 160 mil. Kč. Počet realizovaných dílčích projektů
(výměna starého kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla) musí být v Ústeckém kraji
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ukončen do poloviny roku 2023 v minimálním počtu 1610 výměn. Ústecký kraj se do
uvedeného operačního programu přihlásil jako jeden z prvních žadatelů.

Aktuální informace ve věci výstavby nové budovy pro klienty Domova Brtníky,
p. o. v obci Staré Křečany
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí aktuální informace ve věci výstavby nové
budovy pro klienty Domova Brtníky, p. o. v obci Staré Křečany, zejména obdrženou
korespondenci adresovanou členům Rady Ústeckého kraje v uvedené věci. Ústecký
kraj rozhodl o realizaci tohoto investičního projektu již v roce 2015 podle veškerých
platných legislativních předpisů a postupů. Stavební povolení je pravomocné a
stavba může být zahájena. Bude se nadále postupovat podle schváleného časového
harmonogramu.
Výsledkem zhruba rok a půl trvající výstavby bude moderní bezbariérový objekt,
který bude splňovat nejvyšší aktuální standardy bydlení pro 18 klientů ve čtyřech
domácnostech. Nová budova bude plně odizolovaná od spodních vod a zároveň
bude mít mnohem nižší provozní náklady na energie.
Celkové náklady na tuto investiční akci jsou naplánovány ve výši přes 60 mil. Kč.
Ústecký kraj se snaží využít státních dotačních titulů, které by mohly pokrýt
většinovou část této investice. Domov Brtníky, p. o. se nachází v obci Staré Křečany
v části Brtníky, která je součástí Šluknovského výběžku.
Celostátní ocenění pro Statek Kadaň – Jezerka
Příspěvková organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, p. o. obdržela v prosinci
2019 vyhodnocení chovatelské práce ve stádě českého strakatého skotu, který se
chová ve středisku Statek Kadaň – Jezerka, a to plaketu štít stájového průměru
sledovaného roku 2019, který činí přes 8000 kg mléka za laktační období jedné
krávy (přes 30 litrů). Průměrná dojivost u chovaného plemene činí 6000 – 7500 kg
mléka, což představuje asi 20 litrů na jednu krávu.
Jde o zvýšení užitkovosti, kdy z původních 15 litrů dojivosti na krávu v roce 2010 bylo
dosaženo dojivosti téměř 31 litrů na krávu v loňském roce, a tedy obrovský úspěch.
Bylo toho dosaženo zlepšováním životních podmínek zvířat mléčného skotu na
statku, kde se snaží vytvořit zvířatům co nejpřirozenější podmínky. Díky dotačním
titulům a finanční podpoře ze strany zřizovatele Krajské majetkové, p. o. a Ústeckého
kraje byl v roce 2018 kompletně zrekonstruován kravín včetně dojícího robota, tím se
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mimo jiné daří zajistit individuální potřeby každého zvířete v rámci moderního
provozu.

Pracovní skupina – realizace memoranda o společném záměru ohledně
nemocnice v Litoměřicích
Rada Ústeckého kraje schválila personální složení pracovní skupiny ve věci
realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích. Tato
pracovní skupina byla ustavena za účelem realizace všech kroků potřebných
k naplnění memoranda o společném záměru uzavřeného mezi Ústeckým
krajem, městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a. s. a společností
Nemocnice Litoměřice, a. s.
Členy pracovní skupiny jsou:













PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Stanislav Dostál, vedoucí odboru ekonomického
JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru legislativně právního
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
Ing. Jiří Novák, Krajská zdravotní, a. s., předseda představenstva
Mgr. Karel Krejza, město Litoměřice, 1. místostarosta
JUDr. Marianna Svobodová, město Litoměřice, advokátka
Ing. Radek Lončák, MBA, Nemocnice Litoměřice, a. s., výkonný ředitel
a předseda představenstva
MUDr. Zdeňka Klementová, Nemocnice Litoměřice, a. s., odborová
organizace

Investice Ústeckého kraje v číslech 2019-2020
Ústecký kraj za rok 2019 proinvestoval finanční prostředky v celkové výši 1155,7 mil.
Kč, což je nárůst o 295,8 mil. Kč oproti roku 2018. Největší investice byly realizovány
v oblasti školství v celkové výši 177,3 mil. Kč. Pro rok 2020 počítá Ústecký kraj
s dalším výrazným navýšením proinvestovaných finančních prostředků v celkové výši
přes 2,5 mld. Kč.

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

