
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.4

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - r. 2022

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení žádostí měst o přidělení individuální dotace.

Nárok na rozpočet:
36 mil Kč (na r. 2022 ve Fondu Ústeckého kraje alokována příslušná položka v celkovém objemu 40 mil. Kč). 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.4-1 Název: bod 13.4 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

13.4-2 Název: bod 13.4 priloha 2.pdf Žádost o poskytnutí dotace Města 
Kadaň (žádost bez příloh) U

13.4-3 Název: bod 13.4 priloha 3.pdf Žádost o poskytnutí dotace Města 
Žatec (žádost bez příloh) U

13.4-4 Název: bod 13.4 priloha 4.pdf
Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční a/nebo 
neinvestiční dotace 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

a) výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje:

i) bod 4.5 – „Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
který předkládá žádosti Radě Ústeckého kraje k posouzení a navržení Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí dotace.“



ii) bod 4.6 – „Maximální výše dotace je u všech žadatelů ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu.“

iii) bod 4.7 – „Osobní náklady u projektu nejsou zahrnuty mezi celkové uznatelné náklady.“

b) vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci problematiky podpory 
vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví, dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení

B) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje těmto žadatelům:

Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČO: 00261912
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Nákup zdravotnických přístrojů“

Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO: 00265781
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Rekonstrukce a dostavba budovy č.p. 1181 Nem. Žatec“

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na realizaci uvedených projektů, dle vzoru 
smlouvy uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší poskytnutí individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje na základě žádostí obcí v 
souvislosti s podporou vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č. 1.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Hana Týlová 22. 6. 2022
2 Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)   Ing. Radim Laibl 22.6.2022

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 22. 6. 2022


