
Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 11. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne 
13.12.2021 od 10:08 hodin do 15:10 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/11Z/2021
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

návrhovou a volební komisi 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období 
v tomto složení:

1. PhDr. Martin Klika, MBA, DBA (LEPŠÍ SEVER) – předseda
2. Jaroslav Komínek, MBA (KSČM) – člen
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí – člen

Hlasování: pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 002/11Z/2021
3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního 
období:

1. Ing. Mgr. Jiřího Baudise (Piráti)
2. Ing. Lubomíru Mejstříkovou, CSc., MBA (ANO)
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Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 003/11Z/2021
4.1 Schválení programu

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 11. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 004/11Z/2021
5.2 Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období 
2020 – 2024:

1. Usnesení ZÚK č. 018/9Z/2021 z 06.09.2021 D)1.,2. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Obec Černěves – změna smluvního ujednání
2. Usnesení ZÚK č. 019/9Z/2021 z 06.09.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Obec Libotenice – změna smluvního ujednání
3. Usnesení ZÚK č. 020/9Z/2021 z 06.09.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Domoušice
4. Usnesení ZÚK č. 021/9Z/2021 z 06.09.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Obec Všehrdy – změna smluvního ujednání
5. Usnesení ZÚK č. 022/9Z/2021 z 06.09.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Oleško
6. Usnesení ZÚK č. 029/9Z/2021 z 06.09.2021 Dofinancování sociálních služeb v rámci 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021
7. Usnesení ZÚK č. 045/9Z/2021 z 06.09.2021 B)2. Změna v uzavřené smlouvě o partnerství 
v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ 
(IKAP A2)
8. Usnesení ZÚK č. 009/10Z/2021 z 01.11.2021 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí 
nad Labem
9. Usnesení ZÚK č. 026/10Z/2021 z 01.11.2021 Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě 
společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
10. Usnesení ZÚK č. 028/10Z/2021 z 01.11.2021 C)1.,2. Výkon zakladatelských funkcí 
Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Hlasování: pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat
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Usnesení č. 005/11Z/2021
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 30. 9. 2021 do 10. 11. 2021.

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 006/11Z/2021
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

zprávu ředitele JUDr. Jiřího Holuba o činnosti Krajského úřadu ÚK.

Hlasování: pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 007/11Z/2021
6.1 Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a členy výborů Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a 
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 
2 tohoto materiálu

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 008/11Z/2021
6.2 Změna Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje a Zásad pro udělování cen 
Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
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znění pozdějších předpisů:
1) Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2) Zásady pro udělování cen Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 009/11Z/2021
6.3 Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/10Z/2021 ze dne 1. 11. 
2021

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje tiskovou opravu

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021 tak, že se u 
žadatele Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže opravuje chybně 
uvedené IČO: 56507368 na IČO: 65607368.

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 010/11Z/2021
8.1 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Hlasování: pro: 49 proti: 0 zdržel se: 2 Návrh byl přijat

         

Usnesení č. 011/11Z/2021
9.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – 
Obec Žalany

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost obce Žalany ze dne 11. 10. 2021 (č. j. KUUK/137172/2021) o změnu termínu 
ukončení realizace projektu a žádost ze dne 11. 10. 2021 (č. j. KUUK/136967/2021) o změnu 
vyplacení poslední splátky poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální 
výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu;

B) mění

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Žalany z Fondu 
vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Dostavba kanalizace Žalany“ 
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přijaté usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 
16/SML4450/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady budou proplacené do výše 
přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 
16/SML4450/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí

1. Sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 1. 2022

2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 1. 2022

Hlasování: pro: 42 proti: 5 zdržel se: 6 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.5, 9.7 - 9.8

Usnesení č. 012/11Z/2021
9.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – 
Obec Srbice

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost obce Srbice ze dne 20. 10. 2021 (č. j. KUUK/136888/2021) o změnu termínu ukončení 
realizace projektu a žádost ze dne 11. 10. 2021 (č. j. KUUK/142544/2021) o změnu vyplacení 
poslední splátky poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené 
v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu;

B) mění

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Srbice z Fondu 
vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace v obci Srbice“ přijaté 
usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 
16/SML4451/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady budou proplacené do výše 
přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 
16/SML4451/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí

1. Sdělit obci Srbice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 1. 2022

2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 1. 2022
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Hlasování: pro: 42 proti: 5 zdržel se: 6 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.5, 9.7 - 9.8 

Usnesení č. 013/11Z/2021
9.3 Poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí 
Ústeckého kraje (dále také jako „FVHŽP ÚK“) v roce 2021 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;

B) rozhoduje

1. o poskytnutí dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru 
uvedeného v příloze č. 5 přílohy č. 2 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019;

2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí dotace žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě k podávání žádostí 
o dotaci na rok 2021;

3. o nevyhovění žádostem o poskytnutí dotace žadatelů uvedených v příloze č. 3 tohoto 
usnesení z důvodu nedoložení nedílných příloh žádosti.

C) ukládá

ukládá Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1 náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro 
plnění úkolů v oblasti životního prostředí:

1. sdělit žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem dle bodu 
A) a B) tohoto usnesení;
Termín: 31. 1. 2022

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu 
A) a B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv.
Termín: 28. 2. 2022

Hlasování: pro: 42 proti: 5 zdržel se: 6 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.5, 9.7 - 9.8 

Usnesení č. 014/11Z/2021
9.4 Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území 
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje
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a vyhlašuje Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území 
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1 náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí zajistit zveřejnění Programu pro rozvoj ekologické 
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na
období let 2022 až 2025 dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2022

Hlasování: pro: 42 proti: 5 zdržel se: 6 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.5, 9.7 - 9.8 

Usnesení č. 015/11Z/2021
9.5 Schválení Krajské koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v 
Ústeckém kraji 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

dokument „Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 
na období 2022 – 2030“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1 náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí:

1. zveřejnit dokument „Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v 
Ústeckém kraji na období 2022 – 2030“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu na webových 
stránkách Ústeckého kraje;
Termín: 31. 1. 2022

2. zajistit realizaci opatření definovaných v „Krajská koncepce environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji na období 2022 – 2030“ dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu.
Termín: průběžně

Hlasování: pro: 42 proti: 5 zdržel se: 6 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.5, 9.7 - 9.8 

Usnesení č. 016/11Z/2021
9.6 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 
2017 až 2025 – 5. výzva

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu, 

B) rozhoduje
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