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TISKOVÁ ZPRÁVA

Informace z jednání – 87. schůze Rady Ústeckého kraje
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Dne 5. února 2020 se konala 87. schůze Rady Ústeckého kraje, na které byla mimo
jiné projednána tato uvedená témata:

Aktuální informace o plnění humanitární pomoci
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. ledna 2020 byla
s městem Vejprty podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč z Fondu
pro mimořádné události v souvislosti s lednovým tragickým požárem Domova pro
osoby se zdravotním postižením. Finance budou převedeny na účet města
v nejbližších dnech. Slíbená finanční pomoc ze strany Ministerstva práce a sociálních
věcí ve výši 5 mil. Kč byla již počátkem týdne převedena na bankovní účet města
(zřizovatele této příspěvkové organizace).
Ústecký kraj rovněž pokročil ve věci poskytnutí finanční pomoci ve výši 500 tis. Kč
hlavnímu městu Albánie Tirana po živelní katastrofě v podobě ničivého zemětřesení
v září 2019. Čekáme na poskytnutí oficiálního čísla bankovního účtu, na který budou
finance zaslány rovněž z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.
Ohledně poskytnutí možné humanitární pomoci partnerskému regionu Ústeckého
kraje v Čínské lidové republice – provincii Anhui – v souvislosti se šířením
koronaviru deklarujeme připravenost Ústeckého kraje solidární pomoc poskytnout.
Čekáme na oficiální žádost ze strany našeho partnerského regionu provincie Anhui.
Dopisy adresované Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje obdržela dopis od starostů obcí sdružených ve Sdružení pro
rozvoj Šluknovska s žádostí o urychlené řešení situace vzniklé v souvislosti
s omezením rozsahu a struktury poskytované zdravotní péče v Lužické nemocnici
a poliklinice, a. s. v Rumburku.
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Není pravdou, že Ústecký kraj nese zodpovědnost za vzniklou situaci ohledně
zajištění dostupné zdravotní péče ve Šluknovském výběžku v souvislosti s dočasnou
úpravou a strukturou zdravotní péče Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. Ústecký
kraj již v minulých letech aktivně podnikal kroky, vyvolal jednání a v červenci 2019
dojednal konkrétní nabídku městu Rumburk k řešení problémové situace
s rumburskou nemocnicí, kterou však město odmítlo. V měsících prosinec 2019 a
leden 2020 se dvakrát sešla pracovní skupina ustavená Radou Ústeckého kraje,
Ústecký kraj rovněž poskytl dotaci městu Rumburk ve výši 4,5 mil. Kč na lednový
provoz nemocnice, aby umožnil insolvenční správkyni získat čas na řešení jejího
dalšího fungování. Při všech těchto krocích byl Ústecký kraj opakovaně ujišťován o
zachování rozsahu poskytovaných zdravotních služeb v této nemocnici. Ústecký kraj
doposud neobdržel žádnou konkrétní nabídku k odkupu budovy nemocnice a jejího
vybavení. Přes veškerou snahu Ústeckého kraje aktivně pomoci řešit tuto situaci, byť
není kraj účastníkem insolvenčního řízení, byl rozhodnutím insolvenční správkyně
dočasně omezen rozsah a struktura poskytované zdravotní péče. Ústecký kraj
nemůže jednat o řešení budoucnosti nemocnice bez předložení konkrétní nabídky ze
strany insolvenční správkyně. Ústecký kraj tuto situaci nezpůsobil a nenese za ní
zodpovědnost.
Připomenutí 20. výročí vzniku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o aktivitách směřujících
k připomenutí 20. výročí vzniku Ústeckého kraje. Ústecký kraj dočasně pro rok
2020 změnil své hlavní logo, které doplnil číslovkou a textem „20 let“. Výročí si bude
Ústecký kraj připomínat průběžně po celý rok na tradičních akcích, které Ústecký kraj
každoročně pořádá nebo finančně podporuje. Hlavní událostí připomenutí tohoto
jubilea pak bude kulturní akce Den s Ústeckým krajem, která je plánována na
začátek září 2020 do krajského města Ústí nad Labem.
Informace o projektu Rodinné pasy a Senior pas 2020
Rada Ústeckého kraje chce i v roce 2020 pokračovat v dlouholetém projektu
poskytování tzv. Rodinných pasů a Senior pasů. Již v roce 2010 byla zahájena
realizace projektu Rodinné pasy Ústeckého kraje. Propagační aktivity projektu
zajišťuje webový portál www.rodinnepasy.cz, databázový systém pro registraci
uživatelů (rodin s dětmi) a poskytovatelů služeb v rámci jednotného systému v celé
České republice. V případě Rodinných pasů je do projektu zapojeno celkem osm
krajů a v případě Senior pasu již jedenáct krajů.
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Informace z oblasti zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje vyslovila souhlas s pronájem nebytových prostor
spravovaných příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje, p. o. společnosti DSA, a. s., jíž poskytne zázemí pro zajištění výkonu letecké
záchranné služby z výjezdové základny v Ústí nad Labem pro období v letech 20212028. Pronajaté nebytové prostory poslouží jako zázemí pro pilota, sklad, dílna a
hangár.
Informace z oblasti dopravy
Rada Ústeckého kraje rozhodla o posílení autobusových linek a četnosti spojů do
turisticky atraktivní oblasti Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku.
Impulsem byly četné stížnosti ze strany obyvatel regionu, obcí i turistů. Tito na jednu
stranu chválí kvalitní úroveň integrovaného systému jako návaznost spojů nebo
jednotnou jízdenku, zároveň však upozorňují na značné snížení komfortu
cestování z důvodu přeplňování, nebo dokonce na skutečnost, že se do autobusu
již nevešli a museli čekat nejméně další hodinu na jiný spoj.
V dopravě do národního parku se Ústecký kraj soustředil na posílení problémové
relace Děčín-Hřensko-Mezní Louka. Stávající linka 434 bude rozdělena na dvě
větve, a to tak, že zůstane zachována linka 434 v úseku Děčín-Hřensko-Mezní
Louka-Jetřichovice-Chřibská-Krásná Lípa a nebude zajíždět na Meznou. Tu naopak
obslouží nově vzniklá linka 438 Děčín-Hřensko-Mezná. Obě linky tedy mají mezi
Děčínem a Mezní Loukou společný úsek. Navrženými úpravami dojde k zahuštění
provozu ve víkendových dnech mimo období letních prázdnin na jednohodinový
takt, v období letních prázdnin bude doprava mezi Děčínem, Hřenskem a Mezní
Loukou posílena na interval půl hodiny. Právě v tomto úseku docházelo k
největšímu přeplňování a ponechání nepřepravených cestujících na zastávkách.
Změny se projeví v jízdních řádech k datu 28. března 2020.
Informace o zahraniční spolupráci se Srbskem v roce 2020
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o pokračování dalšího rozvoje
zahraniční spolupráce se Srbskem v průběhu roku 2020. Spolupráce je
koordinována s krajanskými a správními subjekty v Srbsku. V roce 2020 to bude
především pokračování možnosti studia pro srbské studenty na Vyšší odborné
škole zdravotnické v Ústí nad Labem s cílem získat perspektivní zaměstnání
v našem regionu. Další oblastí spolupráce bude sdílení příkladů dobré praxe
v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a budování sítě cyklostezek.
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Informace z oblasti kultury
Rada Ústeckého kraje rozhodla o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 pro
Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, p. o. o 2 mil. Kč z důvodu
dofinancování provozu všech poboček knihovny v městských částech Ústí nad
Labem. Přes naléhání odborné i laické veřejnosti je Ústecký kraj ochoten
dofinancovat provoz poboček v roce 2020, avšak s podmínkou, že bude se
statutárním městem Ústí nad Labem jednáno o převzetí uvedených poboček tak,
aby byly od roku 2021 provozně zajištěny statutárním městem Ústí nad Labem.
Město bude mít rovněž čas provoz poboček zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok
2021. Dofinancování se týká poboček: Kamenný Vrch, Krásné Březno a Hornická
v Ústí nad Labem. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., bude
nadále výkon městských funkcí zajišťovat prostřednictvím tzv. lidové části spolu s
dětským oddělením, multimediálním oddělením, oddělením cizojazyčné literatury a
částečně i oddělením časopisů.
Informace z oblasti investic
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo v roce 2019 zásobník akcí v přepokládané
výši pro financování z úvěru Ústeckého kraje v letech 2017-2021 bez rozložení
čerpání v letech. Čerpání finančních prostředků z úvěru probíhá dle aktuálního stavu
připravenosti jednotlivých akcí k realizaci a v průběhu kalendářního roku dochází
oproti schválenému rozpočtu k přesunu finančních prostředků dle aktuální potřeby.
V závěru roku 2019 bylo z úvěru čerpáno 274 645 tis. Kč, pro rok 2020
předpokládáme čerpání ve výši 552 850 tis. Kč.
V roce 2019 byla dokončena realizace akce „Střední škola technická, gastronomická
a automobilní, Chomutov – dokončení centra výuky gastronomických oborů“ v
celkové výši 16 769 tis. Kč.
Stavební práce byly zahájeny na těchto 5 akcích:
1) „Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. – celková
rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)“ ve výši 31 204 tis. Kč
s předpokládaným dokončení do konce roku 2020;
2) „Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem, p. o. – výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)“ ve výši
50 444 tis. Kč s termínem dokončení v lednu 2020;
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3) „Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. –
rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko-psychologické
poradny a Speciálně pedagogického centra (ul. Sukova 6)“ ve výši
40 998 tis. Kč s předpokládaným dokončením do konce roku 2020;
4) „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. – dostavba areálu školy“ ve
výši 289 135 tis. Kč s předpokládaným dokončení do konce roku 2020;
5) „Most Štětí na silnici III/26119“ ve výši 187 342 tis. Kč s předpokladem
dokončení v polovině roku 2020.
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