ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
Spisová značka:
Číslo jednací:

Věc:
Dne:
Místo:
Přítomni:

KUUK/077501/2022/1
KUUK/077501/2022

Zápis z jednání výběrové komise pro hodnocení žádostí v rámci
programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.
18. 5. 2022
od 12:00 hod. do 12:45 hod.
Budova „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 8. patro, kancelář č. 807
Ing. Radim Laibl, Ing. Petra Radová, Bc. Jana Krpešová, Adam Souček, Ing.
Petr Severa, Ing. Hana Týlová - host

Zápis z průběhu jednání
Před zahájením jednání Výběrové komise pro hodnocení žádostí (dále jen „Komise“), která byla
schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 041/37R/2022 ze dne 9. 2. 2022, její členové podepsali
prezenční listinu a čestné prohlášení o své nepodjatosti. Po krátkém úvodu byl zvolen předseda komise.
Hodnotící komise pracovala ve složení:





předseda: Ing. Radim Laibl, člen Rady Ústeckého kraje
členové: Ing. Petra Radová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK
Bc. Jana Krpešová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK
Adam Souček, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK
hosté:
Ing. Hana Týlová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK

Komise zahájila svou činnost dne 18. 5. 2022 v 12:00 hod. v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého
kraje, v 8. patře, v kanceláři č. 807, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022. Dotační program byl zveřejněn na úřední desce dne 10. 3. 2022. Lhůta I. pro podání žádostí
započala běžet dne 11. 4. 2022 a skončila dne 30. 4. 2022.
Do dotačního programu bylo v I. lhůtě pro podání žádostí doručeno celkem 15 žádostí. Do okruhu 1 bylo
doručeno 5 žádostí na podporu léčebných rehabilitací a do okruhu 2 bylo doručeno 10 žádostí na 15
aktivit. Výše požadavků pro okruh 1 je celkem 475 404 Kč. Pro okruh 2 dosáhla výše požadavků celkem
2 564 986 Kč.
Po formálním hodnocení podaných žádostí pracovníky odboru zdravotnictví bylo komisi předáno
k věcnému posouzení 15 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v dotačním programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta, a to
od těchto uchazečů:







Prudká Kristýna (okruh 1)
Týle Jiří (okruh 1)
REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o (okruh 1)
happy reha s.r.o. (okruh 1)
Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o. (1 žádost v okruhu 1 a 1 žádost v okruhu 2)
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (okruh 2)
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Dia Help – svaz diabetiků z.s. (okruh 2)
POZDRAVI – pohyb, zdraví, vitalita, z.s. (okruh 2)
Bez Problémů z.s. (okruh 2)
Spolek InlineSkating.cz (okruh 2)
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. (okruh 2)
RADKA, z.s. (okruh 2)
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (okruh 2)
Alwac, a.s. (okruh 2)

Všichni výše uvedení žadatelé splnili po formální stránce všechny podmínky vyhlášeného dotačního
programu.
Závěr věcného posouzení žádostí výběrovou komisí
Hodnocení projektů probíhalo v souladu s podmínkami dotačního programu
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022.

schválenými

Komise se jednomyslně shodla na návrhu poskytnutí dotací a zamítnutí podpory v následujících
jednotlivých případech žadatelů.
Okruh 1
Prudká Kristýna
Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace žadatelky ve výši 10 000 Kč.
Týle Jiří
Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace žadatele ve výši 10 000 Kč.
Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Poskytnutí dotace na aktivitu Léčebná rehabilitace pro 29 pacientů v celkové výši 289 880 Kč.
happy reha s.r.o
Poskytnutí dotace na aktivitu Léčebná rehabilitace pro 3 pacienty v celkové výši 30 000 Kč.
REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.
Poskytnutí dotace na aktivitu Léčebná rehabilitace pro 53 pacientů v celkové výši 135 520 Kč.
Okruh 2
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Krok za krokem ve výši 140 000 Kč. Poskytnutí dotace na
aktivitu je kráceno z důvodu chybně určené cílové skupiny. Dotace je poskytnuta pouze na edukaci dětí
v mateřských školách Ústeckého kraje.
Neposkytnutí dotace na aktivitu Osobní ochrana v mimořádných situacích z důvodu nesouladu projektu
s účelem stanovené podpory dotačního programu.
Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Částečné poskytnutí dotace na projekt Vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví ve výši 118 750
Kč. Projekt je krácen o 50 % z požadavku z důvodu nedostatečného splnění kritérií DP: regionální
přesah projektu není popsán dostatečně, což bude ověřeno v závěrečném hodnocení projektu, a
vzhledem k popsaným plánovaným aktivitám není předložený projekt ekonomicky přiměřený.
Dia Help – svaz diabetiků z.s.
Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Zdravá výživa dětí a mládeže ve výši 112 500 Kč. Dotace je
krácena z důvodu překročení podmínky max. 70 % osobních nákladů z celkových nákladů projektu o 8
% tj. a z důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Plná
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realizace projektu se předpokládá v I. pololetí školního roku 2022/2023. Neposkytnutí dotace na aktivitu
Rizikové chování studentů z důvodu nesouladu projektu s účelem stanovené podpory dotačního
programu.
Neposkytnutí dotace na aktivitu Pohybem pro zdravý život dětí a mládeže, dále na aktivitu Duševní
hygiena a zdraví dětí a mládeže a to z důvodu nesplnění kritérií pro hodnocení žádostí DP: kvalita
projektu, personální a technická připravenost, regionální přesah projektu.
POZDRAVI – pohyb, zdraví, vitalita, z.s.
Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Správná výživa a stravovací návyky ve výši 21 000 Kč a částečné
poskytnutí dotace na aktivitu Pohybem k duševnímu a fyzickému zdraví jedince ve výši 40 500 Kč.
Požadavky byly kráceny z důvodu neúplného plnění kritérií pro hodnocení žádostí dotačního programu:
ekonomická přiměřenost, oborová významnost a zřejmý regionální přesah.
Bez Problémů z.s.
Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Zdravá záda v celkové výši 200 000 Kč. Dotace je krácena
z důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost.
Spolek InlineSkating.cz
Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Dny plné zdraví a pohybu 2021 v celkové výši 45 000 Kč.
Nejedná se o oborově významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha
rovinách. Vzhledem k v projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám není projekt ekonomicky
přiměřený. V projektu je nedostatečně zabezpečena jeho nadregionálnost.
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.
Částečné poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč na realizaci projektu Testování na pohlavně přenosné
infekce v Ústeckém kraji 2022. Dotace je navržena ve výši poskytnuté dotace v předchozího
kalendářního roce a to z důvodu neměnícího se charakteru realizace projektu.
RADKA, z.s.
Neposkytnutí dotace na realizaci aktivity Zdravá prevence. Důvodem pro neposkytnutí je skutečnost, že
se nejedná aktivitu s regionálním přesahem a dopadem na občany Ústeckého kraje. Aktivita je určena
pro občany Kadaně a okolí.
Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
Neposkytnutí dotace na realizaci aktivity Prevence sexuálního přenosu HIV (a dalších STD) na školách
z důvodu nesouladu projektu s účelem stanovené podpory dotačního programu a nesplnění kritéria pro
hodnocení projektu: ekonomická přiměřenost projektu.
Alwac, a.s.
Neposkytnutí dotace na projekt Jarmark chutí z důvodu nesouladu projektu s účelem stanovené podpory
dotačního programu a nesplnění kritéria pro hodnocení projektu. Předložený projekt nesplňuje svým
charakterem (jarmark v Teplicích) kritérium vzdělávací akce nadregionálního přesahu. Žadateli bude
případně doporučeno požádat z jiných dotačních titulů ÚK.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Čestné prohlášení o nepodjatosti a závazku mlčenlivosti členů výběrové komise
3) Tabulka hodnocení léčebných rehabilitací/projektů/aktivit pro okruh 1 a okruh 2
Členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.
Podepsáno v Ústí nad Labem dne 18. 5. 2022
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Podpisy členů výběrové komise:
Funkce
v komisi

Titul, jméno a příjmení

Předseda:

Ing. Radim Laibl

Podpis

Ing. Petra Radová
Členové:

Ing. Petra Severa
Bc. Jana Krpešová
Adam Souček

Host:

Ing. Hana Týlová
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