Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne
16.12.2020 od 09:10 hodin do 17:20 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/2Z/2020
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období
v tomto složení:
1. Zdeněk Kutner (ODS) - předseda
2. Ing. Bc. Dominik Hanko (SPD)
3. Ing. Bc. Petr Kubeš (KSČM).
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/2Z/2020
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
Drahomíru Karasovou (ODS)
Ing. Mgr. Jiřího Baudise (Piráti).
1

pomůcky společností MR Invest Group, s.r.o.
odbor ekonomický – zvýšení o částku 26 380 tis. Kč – centrální rezerva
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/2Z/2020
18.2 Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 – 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s § 36 písm. i.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření Smlouvy o úvěru č. 231/20/LCD s Českou spořitelnou a.s. se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení na
základě nabídky předložené v rámci poptávkového řízení ve výši 1 500 000 000,-- Kč s
termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a maximální splatností do 31. 12. 2033
B) ukládá
Ing. Janu Růžičkovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky k uzavření
smluvního vztahu s bankou dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

37

proti:

4

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/2Z/2020
18.3 Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
pravidla rozpočtového provizoria Ústeckého kraje pro rok 2021 takto:
1. Rozpočtové provizorium se stanovuje na období od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2021, nejdéle však do 31. 3. 2021.
2. Výdaje vyjma výdajů krytých dotacemi zejména ze státního rozpočtu a výdajů z peněžních
fondů Ústeckého kraje, budou čerpány maximálně do výše 90 % z jedné čtvrtiny celkových
rozpočtovaných ročních výdajů roku 2020 tj. 1 542 098 tis. Kč s tím, že každý měsíc trvání
rozpočtového provizoria budou uvolňovány finanční prostředky do výše 90 % z 1/12 celkové
roční částky schváleného rozpočtu roku 2020. V období rozpočtového provizoria budou
hrazeny zejména výdaje vyplývající z uzavřených smluv, platných právních předpisů a
platových výměrů. Za správu těchto finančních prostředků odpovídají příslušní příkazci
operací – jedná se vždy o dodržení celkového objemu rozpočtu odboru:
a) Běžné výdaje - budou hrazeny zejména:
1) osobní a věcné výdaje související s financováním běžného provozu zastupitelstva a
21

krajského úřadu,
2) příspěvky na činnost příspěvkových organizací měsíčně do výše 90 % z 1/12 schváleného
rozpočtu roku 2020 vyjma příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí, u kterých může
být polovina příspěvku tj. 45 % schváleného rozpočtu roku 2020 zaslána průběžně do konce
března.
b) Kapitálové výdaje budou uvolňovány dle smluvních podmínek uzavřených kontraktů.
Financování nových investičních akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno
(nové akce jsou ty, u nichž ještě nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem).
3. Uvolňování finančních prostředků krytých dotacemi zejména ze státního rozpočtu bude v
souladu s podmínkami poskytovatele.
4. Finanční prostředky z peněžních fondů budou uvolňovány dle smluvních podmínek.
Financování nových akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno - netýká se
projektů, u nichž byl poskytovatelem dotace vydán právní akt (např. rozhodnutí) včetně
prostředků státního rozpočtu, EU a úvěrového rámce. Příděly z rozpočtu do fondů nebudou v
období rozpočtového provizoria prováděny.
5. Dotační programy nebudou po dobu rozpočtového provizoria vyhlašovány. Individuální a
programové dotace nebudou předkládány ke schválení.
6. Výjimky z pravidel rozpočtového provizoria je v nezbytných případech oprávněna
povolovat Rada Ústeckého kraje. O povolených výjimkách následně informuje Zastupitelstvo
Ústeckého kraje.
7. Schválením rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 dojde k ukončení platnosti pravidel
rozpočtového provizoria.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/2Z/2020
18.4 Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti - odvod z fondů
investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje II.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Střední průmyslové škole, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizaci, dle § 37
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný
odvod z fondu investic pro rok 2020 v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 8 140
tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění
ekonomických dopadů pandemie COVID-19.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

22

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

