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TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace z jednání – 86. schůze Rady Ústeckého kraje
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Dne 22. ledna 2020 se konala 86. schůze Rady Ústeckého kraje, na které byla mimo
jiné projednána tato uvedená témata:

Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události – humanitární pomoc
městu Vejprty
Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit okamžitou
finanční pomoc městu Vejprty ve výši 1 mil. Kč z Fondu pro mimořádné události na
pomoc likvidaci následků požáru v Domově pro osoby se zdravotním postižením
Kavkaz. O přidělení dotace pro město Vejprty bude finálně rozhodovat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na svém pondělním zasedání dne 27. ledna 2020.
Ústecký kraj rovněž zajišťuje občanům města Vejprty, včetně klientů domova a jeho
zaměstnanců, psychosociální pomoc pomocí panelu humanitárních organizací, do
kterého jsou zapojena centra krizové intervence.
Zaměstnanci krajského
finančních prostředků

úřadu

pomohli

Domovu

spontánním

výběrem

Zaměstnanci krajského úřadu se spontánně rozhodli vybrat mezi sebou finanční
prostředky na okamžitou pomoc pro Domov pro osoby se zdravotním postižením ve
Vejprtech. Během pár dní se vybralo celkem 70 tis. Kč, které dnes v poledne
v hotovosti předali zástupci úřadu řediteli příspěvkové organizace Viktoru Koláčkovi
a starostce města Vejprty Jitce Gavdunové. Tyto finanční prostředky nejsou ničím
vázány a příspěvková organizace je může libovolně využít na akutní potřeby řešení
následků tragického požáru. V průměru to činí cca finanční příspěvek 120 Kč na
každého zaměstnance krajského úřadu. Výběr finančních prostředků byl zcela
dobrovolný.
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Poskytnutí finančních darů matkám prvních občánků Ústeckého kraje
narozených v roce 2020
Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru dvěma matkám prvních
občánků Ústeckého kraje narozených v kalendářním roce 2020. Jedná se o prvního
občánka narozeného v roce 2020 v porodnických zařízeních na území regionu
a o prvního občánka narozeného v síti zdravotnických zařízení Krajské zdravotní,
a. s. Oba finanční dary budou poskytnuty ve výši 20 tis. Kč.
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 140
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 1.100 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
ukončen do poloviny roku 2023 v minimálním počtu 1610 výměn. Ústecký kraj se do
uvedeného operačního programu přihlásil jako jeden z prvních žadatelů.

Vydávání občasníku – časopis Seniorské listy Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje schválila celkový finanční příspěvek na vydání tří čísel
občasníku Seniorské listy Ústeckého kraje v průběhu roku 2020. Ministerstvo práce
a sociálních věcí na svých uveřejnilo již v roce 2019 informaci, že s ohledem na
úsporná opatření ruší obvyklý dotační program pro podporu krajských samospráv
v oblasti stárnutí. Hlavním důvodem pro potřebu podpory vydání tohoto časopisu jsou
Mezinárodní hry seniorů, které se budou konat v tomto kalendářním roce v Mostě.
Předpokládána je účast týmů ze Slovenska, Německa i Polska. S ohledem na tuto
velkou akci, kterou bude Ústecký kraj hostit, bude potřeba o ní veřejnost také
dostatečně informovat. Tato bezplatná tiskovina je proto ideálním způsobem
k informování o akci, i s ohledem na to, že je určen přímo cílové skupině, kterou jsou
senioři. Jedno celé číslo z celkem tří plánovaných vydání Seniorských listů bude
proto věnováno právě Mezinárodním hrám seniorů, které se konají již jako páté
v pořadí ve dnech 7. – 10. července 2020 v Mostě.
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Dotační tituly a programy vyhlášené Ústeckým krajem
Ústecký kraj podpoří přechod na vysílací standard DVB-T2 dotačním titulem Program
podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
z rozpočtu kraje na dotační program činí 1.942 tis. Kč. Program je určen pro vybrané
poskytovatele sociálních služeb v pobytové formě (resp. zařízení pobytových služeb).
Konkrétně jde o tyto druhy služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, chráněná bydlení, týdenní stacionáře,
azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity, služby následné péče,
resp. zařízení následné péče, krizová pomoc, resp. zařízení pro krizovou pomoc,
sociální rehabilitace, resp. zařízení sociální rehabilitace a odlehčovací služby.
Ústecký kraj v loňském roce finančně podpořil organizaci WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s.
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí závěrečnou zprávu projektu organizace
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. ohledně úhrady obědů potřebným dětem ve školních
jídelnách v roce 2019. Finanční dar ve výši 900 tis. Kč, který byl poskytnut Ústeckým
krajem, byl přijat na transparentní účet obdarovaného dne 27. prosince 2018.
Finanční prostředky byly využity na úhradu školních obědů pro 338 dětí z Ústeckého
kraje (913.891 Kč), a to v 1. části kalendářního roku 2019 (školní rok 2018/19).
Zapojeným základním školám vznikají přeplatky, a to z důvodu nemoci dětí
a nedodržení včasného odhlášení dítěte ze školního obědu apod. Přeplatky činily
celkem 174.915 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity v 2. části kalendářního roku
2019 (školní rok 2019/20), v rámci kterého bylo podpořeno dalších 135 dětí
(214.732 Kč).
Ústecký kraj podpoří vznik publikace Geologie Českosaského Švýcarska
Rada Ústeckého kraje rozhodla o finanční podpoře vzniku publikace Geologie
Českosaského Švýcarska v maximální celkové výši 400 tis. Kč. Publikace vyjde
v celkovém nákladu 1.000 ks a Ústecký kraj si ponechá celkem 500 ks. Další vydání
budou určena Muzeu města Ústí nad Labem (300 ks) a Správě Národního parku
České Švýcarsko (200 ks). Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu byl
osloven ředitelem Muzea města Ústí nad Labem s nabídkou spoluvydavatelství na
nové reprezentativní publikaci věnující se veškeré geologické a geomorfologické
problematice Českosaského Švýcarska. Kolektiv autorů na knize pracoval 2 roky
a text má velmi vysokou odbornou úroveň. Ve všech kapitolách přináší mnoho
nových, dosud nepublikovaných, údajů a interpretací. Kniha bude vydána
k 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko na jaře letošního roku.
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