
ekonomického odboru ze dne 7. 1. 2020, č.j. KUUK/002647/2020/EK, UID kuukes7a30926b, 
na částku 9 436,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí 
penále v plné výši,

c) Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČ: 287 16 736 - penále za porušení rozpočtové kázně 
vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 14. 1. 2020, č.j. 
KUUK/008148/2020/EK, UID kuukes7a30aee7, na částku 3 059,- Kč, v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále v plné výši.

Hlasování: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5 

Usnesení č. 058/27Z/2020
20.4 Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2020

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Litoměřice o 
převodu poskytnuté dotace ve výši 4 330,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 
2417772) ze sociální služby týdenní stacionáře (ID 5488355)

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu,
Termín: 31. 3. 2020

Hlasování: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5 

Usnesení č. 059/27Z/2020
20.5 Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
schválení Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění schválené 
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Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023,
Termín: 31. 3. 2020

Hlasování: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5 

Seznam příloh:

bod 11.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 015/27Z/2020  Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (nové znění s již 
zapracovaným návrhem změn).

bod 11.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 015/27Z/2020 Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční/neinvestiční 
dotace bez vyznačených změn

Bod 11.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/27Z/2020 Dotační program " Inovační vouchery 
Ústeckého kraje 2020"

bod 11.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/27Z/2020 Text Deklarace Zdravý Ústecký kraj

Bod 11.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/27Z/2020 Seznam doporučených žadatelů k 
podpoře z dotačního programu 
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

bod 12.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 020/27Z/2020 Hodnotící tabulka žádostí o 
poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní 
péče 2020“ – poskytnutí dotace v 
kompetenci ZÚK

bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 021/27Z/2020 Dohoda o narovnání 

bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/27Z/2020 Dodatek č. 67 zřizovací listiny SUS

bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 023/27Z/2020 Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
11/2001, 37/2001, 108/2001, 
140/2001, 144/2001

bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/27Z/2020 Dotační program „Podpora 
talentovaných mladých sportovců 
2020“

bod 14.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 025/27Z/2020 Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace

bod 14.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 025/27Z/2020 Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci

bod 14.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 025/27Z/2020 Vzor závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání projektu

bod 16.1 příloha č. 7.pdf k usnesení č. 028/27Z/2020 Závěrečná zpráva „Institucionální 
podpora Ústeckého kraje na 
dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. na roky í 
2015-2019“

bod 16.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 029/27Z/2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace
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