
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: 12.7

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého 
kraje“ – vyhlášení 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění priorit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Ústeckého kraje vyplývajících ze 
„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“

Nárok na rozpočet:
3 400 000 Kč alokováno v návrhu na rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 v rámci Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje / bude projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 037/82R/2019

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 25. 11. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 012/18ZDR/2019

Přílohy: 

12.7-1 Název: bod 12.7 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.7-2 Název: bod 12.7 priloha 2.pdf

Dotační program „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“, 
včetně příloh 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem (dále jen „Zásady“) tyto výjimky pro dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

a) Článek IV. bod 1 b) Zásad
pro Okruh 1 dotačního programu



Žadatelem o dotaci může být
- právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje následující kritéria: má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na 
neurologická onemocnění na území ČR pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji,

- fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která absolvuje 
léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v 
souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na 
neurologická onemocnění a nežádá o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za 
nezletilou osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba, která je jejím 
zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.

pro Okruh 2 dotačního programu
Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby, 
obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým 
krajem, právnické osoby zřizované a zakládané obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, 
obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují 
své aktivity na území Ústeckého kraje.

b) Článek VIII. bod 5) Zásad
pro Okruh 2 dotačního programu

5) Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity v případě, že cílovou 
skupinou jsou děti, mládež a studenti. Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je 
závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu. Celková částka dotace v Kč se 
zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.

2. dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ pro rok 2020.

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 25. 11. 2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 25. 
11. 2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 25. 11. 2019


