
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: 12.5

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého 
kraje“ – vyhodnocení 2019, I. lhůta. 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení žádostí o dotace podaných v I. lhůtě dotačního programu „Podpora aktivit zaměřených na 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ 

Nárok na rozpočet:
2 166 500 Kč z rozpočtové položky: dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – deponováno v Regionálním podpůrném fondu Ústeckého kraje (usnesení 
č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018)

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 037/66R/2019

Výbor pro zdravotnictví

Dne: 15. 4. 2019 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 7/14VZ/2019

Přílohy: 

12.5-1 Název: bod 12.5 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.5-2 Název: bod 12.5 priloha 2.pdf

Žádosti o poskytnutí dotace v 
programu „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – 
vyhlášení 2019, I. lhůta, okruh 2 
(dotace v kompetenci ZÚK)

U

12.5-3 Název: bod 12.5 priloha 3 black.pdf

Žádosti o poskytnutí dotace v 
programu „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – 
vyhlášení 2019, I. lhůta, okruh 1 a 2 
(dotace v kompetenci RÚK)

U



12.5-4 Název: bod 12.5 priloha 4 black.pdf
Zápis z jednání výběrové komise pro 
hodnocení žádostí – I. lhůta (bez 
příloh)

U

12.5-5 Název:          

Žádosti podané v rámci programu 
Podpora aktivit zaměřených na 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel 
Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2019, I. 
lhůta (k nahlédnutí u předkladatele)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto žadatelům:

Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Hravě o prevenci pro ZŠ
Aktivita: Snižování infekčních rizik k životního prostředí ve vybraných lokalitách v okolí města Ústí nad 
Labem

Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Projekt Cepík
Aktivita: Vzdělávání pedagogů, pracovníků školních jídelen a rodičů v oblasti zdravé výživy
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách/Výstava
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách/Besedy a informační materiály

Dia help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Zdravá výživa dětí a mládeže
Aktivita: Rizikové chování studentů

Bez problémů, z.s.
Sídlo: Sady pionýrů 894/41, 410 02 Lovosice
IČ: 26637308
Aktivita: Zdravá záda

ve výši, účelu a z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle vzoru 
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.



Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší vyhodnocení žádostí o dotace podaných v I. lhůtě dotačního programu „Podpora 
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“.

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

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 15. 4. 2019
2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 15. 4. 2019


