
 4 

Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého 

kraje“ – vyhodnocení 2022, I. lhůta. 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 byl vyhlášen dotační 

program s názvem „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém 

kraji“. Z rozpočtu kraje na rok 2022 byla na tento dotační program vyčleněna částka ve výši 1 782 

606 Kč v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a to na základě rozhodnutích ZÚK   

č. 050/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 (1 000 tis. Kč) a  036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (782 606 Kč 

dle zásad RPF). Informace o vyhlášení dotačního programu byla, po schválení programu 

zastupitelstvem, zveřejněna na úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje. 

V programu byly pro podávání žádostí stanoveny následující lhůty: 

I. od 11. 4. – 30. 4. 2022 pro rehabilitace a aktivity, které budou realizovány v období 

od 1. 1. – 31. 12. 2022, 

II. od 1. 7. – 14. 7. 2022 pro rehabilitace a aktivity, které budou realizovány v období 

od 1. 7. – 31. 12. 2022, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků 

ve lhůtě dle bodu I.,  

III. od 1. 9. – 19. 9. 2022 pro rehabilitace a aktivity, které budou realizovány v období od 1. 9. 

– 31. 12. 2022, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve 

lhůtách dle bodů I. a II. 

Ve lhůtě I. pro podání žádostí o dotaci bylo odboru zdravotnictví doručeno 15 žádostí. Do okruhu 

1 bylo doručeno 5 žádostí na podporu léčebných rehabilitací a do okruhu 2 bylo doručeno 10 žádostí 

na 15 aktivit. Celkový požadavek na poskytnutí dotace pro oba okruhy dosáhl výše 3 040 390  Kč. 

Originály všech přijatých žádostí jsou k nahlédnutí u předkladatele předloženého materiálu. 

U všech žádostí bylo pracovníky odboru zdravotnictví nejprve provedeno formální hodnocení. Věcné 

posouzení úplných žádostí poté provedla výběrová komise pro hodnocení žádostí (dále jen „výběrová 

komise“), která byla jmenována usnesením Rady Ústeckého kraje č. 041/37R/2022 ze dne 9. 2. 2022. 

Každá žádost byla posuzována samostatně. Jednání výběrové komise se konalo dne 18. 5. 2022 

od 12:00 hod. v prostorách krajského úřadu. O provedeném hodnocení byl zpracován řádný zápis, 

který je přílohou č. 4 tohoto materiálu. Hodnocení projektů probíhalo v souladu s podmínkami 

dotačního programu schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 041/13Z/2022 

ze dne 28. 2. 2022. 

Na základě provedeného hodnocení navrhla výběrová komise podpořit všech 5 žádostí na podporu 

léčebných rehabilitací, podaných v  okruhu 1. V okruhu 2 navrhla komise podporu pro 8 aktivit, pro 

7 aktivit podporu nedoporučuje.  Důvody neposkytnutí dotace, zdůvodnění částečné podpory a výše 

jednotlivých dotací pro konkrétní žadatele jsou uvedeny v hodnotících tabulkách, které tvoří přílohu 

č. 2 a 3 tohoto materiálu. Celková podpora žádostí, podaných v I. lhůtě, je navržena ve výši 

1 313 150 Kč. Rada Ústeckého schválila, dle návrhů výběrové komise, jednotlivým žadatelům dotace 

v celkové výši 823 270 Kč. Zastupitelstvu Ústeckého kraje doporučuje schválit dotace pro jednotlivé 

žadatele v celkové výši 489 880 Kč. Pro lhůtu II. a III. tak zbývá k přerozdělení částka ve výši 469 

456 Kč. 

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (EU) 

č.  1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013.  

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), je o poskytování dotací 

do výše 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce 

a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, kompetentní rozhodnout rada kraje. 
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O poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám 

v kalendářním roce a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí je podle § 36 písm. c) 

zákona kompetentní rozhodnout zastupitelstvo kraje.  

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 041/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 spolu s vyhlášením dotačního programu. 

Rada Ústeckého kraje projednala materiál na jednání dne 8. 6. 2022. Výboru pro zdravotnictví ZÚK 

bude materiál předložen dne 15. 6. 2022.  

Příloha č. 5 tohoto materiálu je k nahlédnutí u předkladatele. 

 

 


