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

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 19. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 21.06.2021
od 12:02 hodin do 12:26 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/19R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 19. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Mgr. Bc. Tomáše Riegera
Mgr. Jiřího Řeháka
Usnesení č. 002/19R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 19. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 003/19R/2021
12.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast Mgr. Jany Galkové, notářky se sídlem v Mostě, při projednávání tohoto bodu za účelem
vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní,
a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 dle
bodu B) tohoto usnesení
B) rozhoduje
1

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ
401 13, IČO: 25488627, takto:
1. bere na vědomí
usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 6. 2021, kterým Zastupitelstvo Ústeckého
kraje:
a) souhlasí v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23.
10. 2017 (Podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní,
a.s.) s převodem části závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, se sídlem Ústí nad
Labem, Tolstého 1232/37 (prodávajícím) na společnost Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí
nad Labem, Sociální péče 3316/12A (kupujícím), jehož předmětem je část obchodního
závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace - střediska Lužická nemocnice Rumburk;
b) prohlašuje že Ústecký kraj je připraven rozhodnout o poskytnutí vyrovnávací platby
formou zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. peněžitým vkladem v
rozsahu kupní ceny závodu (Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické
nemocnice Rumburk) a kupní ceny nemovitých věcí, v nichž je výše uvedená část závodu
provozovaná, přičemž v souvislosti s realizací převodu činností zajišťovaných příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková organizace – střediska Lužická
nemocnice Rumburk na společnost Krajská zdravotní, a.s. bude zvýšení základního kapitálu
realizováno až po aktualizaci kupní ceny části závodu dle jeho stavu ke dni předcházejícímu
dni účinnosti převodu závodu;
2. schvaluje v souladu s § 421 odst. 2 písmeno m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích) a dle čl. 11 odst. 3 písm. o)
stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., převod části závodu Krajské majetkové,
příspěvkové organizace, se sídlem Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37 (prodávající) na
společnost Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A
(kupující), jehož předmětem je část obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové
organizace - střediska Lužická nemocnice Rumburk.
Usnesení č. 004/19R/2021
15.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Xterra squadra s.r.o.
IČ: 27329259
sídlo: Zvonková 2782/8, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
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název projektu (akce): STRABAG Rail MILADATLON 2021
· žadatel č. 2: Hrady Českého středohoří, z.s.
IČ: 26563665
sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Revitalizace Žižkova hradu Kalicha (etapa 2021)
· žadatel č. 3: Tenisový klub Most z.s.
IČ: 0483176
sídlo: Pod Koňským vrchem 1159/5, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 75 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství Evropy jednotlivců do 14 let
· žadatel č. 4: TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
IČ: 25453629
sídlo: Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Letní rekondice pro nevidomé a zrakově postižené
· žadatel č. 5: CZECH WRESTLING Chomutov z.s.
IČ: 69898049
sídlo: Na Bělidle 848/2, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 90 000 Kč
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Olympijská příprava
· žadatel č. 6: Oblastní charita Ústí nad Labem
IČ: 44225512
sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Výtah v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
· žadatel č. 7: Tenisový klub Most z.s.
IČ: 0483176
sídlo: Pod Koňským vrchem 1159/5, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 75 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství Evropy družstev kvalifikace – Soisbaul
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 8: Czech Lions, z.s.
IČ: 8977828
sídlo: Školní 5336, 430 01 Chomutov
výše dotace: 145 000 Kč
název projektu (akce): International Hockey Tournament Trento 2021
· žadatel č. 9: Karel Liška
RČ: *************
sídlo: *******************, 407 21 Česká Kamenice
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výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Online taneční soutěž CROWN THE BEST
· žadatel č. 10: Bezpečně na silnicích o.p.s.
IČ: 28733932
sídlo: Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Na kole jen s přilbou
· žadatel č. 11: Nadace dřevo pro život
IČ: 27363589
sídlo: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha
výše dotace: 86 000 Kč
název projektu (akce): Do lesa s lesníkem v Ústeckém kraji
· žadatel č. 12: Spolek Moje Ročovsko,z.s.
IČ: 04811496
sídlo: Ročov 89, 439 67 Ročov
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Farmářský festival
Usnesení č. 005/19R/2021
15.2 Příprava jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje:
1.schválit vyčlenění finanční alokace Operačního programu Spravedlivá transformace pro
Ústecký kraj do výše max. 50% této alokace na strategické projekty,
2.stanovit maximální výši finanční podpory (dotace) z Operačního programu Spravedlivá
transformace na jeden strategický projekt ve výši 50 mil. EUR,
3.pro výběr strategických projektů území Ústeckého kraje, předložených do Výzvy pro
předkládání potenciálních strategických projektů, použít parametry pro prioritizaci
strategických projektů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu, bodu č. 2.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi ÚK, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání
Regionální stálé konference ÚK.
Termín: 30.6.2021
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