
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: 12.4

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Aktualizace stipendijních programů v oblasti zdravotnictví – „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů v Ústeckém kraji“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém 
kraji“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace podmínek stipendijních programů v oblasti zdravotnictví včetně vzoru veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy z důvodu zpřesnění plnění 
podmínek dle Zásad o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 034/70R/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 035/70R/2019

Výbor pro zdravotnictví

Dne: 10. 6. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 5/15VZ/2019

Přílohy: 

12.4-1 Název: bod 12.4 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.4-2 Název: bod 12.4 priloha 2.pdf

Stipendijní program „Stabilizace 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v 
Ústeckém“ : a)Vzor veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace – stipendia a o uzavření 
budoucí pracovní smlouvy, b)Žádost 
o zařazení do stipendijního programu 
včetně příloh, c)Žádost o výplatu 
stipendia pro další akademický rok 
včetně příloh

U



12.4-3 Název: bod 12.4 priloha 3.pdf

Stipendijní program „Stabilizace 
nelékařských zdravotnických 
pracovníků v Ústeckém kraji“: a)Vzor 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace – stipendia a o 
uzavření budoucí pracovní 
smlouvy,b)Žádost o zařazení do 
stipendijního programu včetně příloh, 
c)Žádost o výplatu stipendia pro další 
akademický rok včetně příloh

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. aktualizaci Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ a 
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní 
smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2. aktualizaci Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém 
kraji“ a Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí 
pracovní smlouvy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší aktualizaci podmínek stipendijních programů v oblasti zdravotnictví z důvodu 
zpřesnění plnění podmínek dle Zásad o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
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 10. 6. 2019
2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 11.6.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 10. 6. 2019


