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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.6

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Naplnění koaliční smlouvy a Programového prohlášení koaličních stran pro volební období 2016 – 2020.

Nárok na rozpočet:
Platba ročního členského příspěvku ve výši Kč 99 000,00 z rozpočtu odboru kanceláře hejtmana.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.6-1 Název: bod 11.6 priloha 1.pdf Stanovy Národní sítě Zdravých měst 
České republiky U

11.6-2 Název: bod 11.6 priloha 2.pdf Text Deklarace Zdravý Ústecký kraj U

11.6-3 Název: bod 11.6 priloha 3.pdf Vysvětlení k Deklaraci – mezinárodní 
dokumenty U

11.6-4 Název: bod 11.6 priloha 4.pdf Přínosy pro členy – základní přehled U

11.6-5 Název: bod 11.6 priloha 5.pdf Prezentace aktivit NSZM ČR U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) si vyhrazuje

rozhodnout dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky v souladu 
se Stanovami uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. o schválení a podpisu Deklarace „Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality 



života prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město OSN-WHO, uvedené v příloze č. 2 tohoto 
usnesení

3. o pověření Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje, jako gestora programu „Zdravý 
Ústecký kraj“

4. o uložení Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, podat přihlášku do Národní sítě 
Zdravých měst České republiky v termínu do 31. 3. 2020.

B) rozhoduje

1. o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky v souladu 
se Stanovami uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. o schválení a podpisu Deklarace „Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality 
života prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město OSN-WHO, uvedené v příloze č. 2 tohoto 
usnesení

3. o pověření Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje, jako gestora programu „Zdravý 
Ústecký kraj“

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, podat přihlášku do Národní sítě Zdravých měst 
České republiky.
Termín: do 31. 3. 2020.



Důvodová zpráva:
Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o. (dále NSZM ČR) je asociací municipalit v České
republice, která byla založena v roce 1994. V současné době sdružuje celkem 131 členů, z toho 5 krajů, 99
měst a obcí, 12 městských částí, 9 mikroregionů, 3 svazky obcí a 3 místní akční skupiny. Asociace je
založena jako sdružení právnických osob dle § 20f a násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění zák.
č. 47/1992Sb. Registrace asociace: spolkový rejstřík, vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka L
58724.

Z krajů jsou členy NSZM ČR:
- Kraj Vysočina (od r. 2003)
- Jihomoravský kraj (od r. 2008)
- Liberecký kraj (od r. 2011)
- Moravskoslezský kraj (od r. 2013)
- Hlavní město Praha v působnosti kraje (od r. 2013)

V Ústeckém kraji je členy asociace celkem 7 municipalit:
- Město Litoměřice (od r. 2000, přičemž patří mezi nejpokročilejší zdravá města)
- Město Štětí (od r. 2003)
- Město Ústí nad Labem (od r. 2005)
- Město Úštěk (od r. 2015)
- Obec Telnice (od r. 2015)
- Obec Křešice (od r. 2019)
- Místní akční skupina Podřipsko (od r. 2018)

Město Litoměřice navíc bude už po několikáté hostit v termínu od 1. do 3. dubna 2020 Valnou hromadu
NSZM ČR a tzv. Jarní školu zdravých měst, což je celorepublikové vzdělávací a osvětové setkání k realizaci
tohoto programu založené na sdílení dobré praxe. Konkrétně se bude zaměřovat na problematiku
energetického managementu měst a obcí, sociální inovace v městských a obecních knihovnách či jejich
rekonstrukce, výsledky akademického výzkumu průběhu a výstupů školních fór, přičemž školicí blok bude
zacílen na téma participace a metody a techniky práce s veřejností.

Posláním asociace NSZM ČR je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke
spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na
místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Vstupem do asociace NSZM ČR může Ústecký kraj využívat následující služby a aktivity:
- sdílení dobré praxe mezi členy (průběžný přístup k osvědčeným řešením a aktivitám napříč celou ČR ve
všech tématech rozvoje);
- vzdělávání a přístup k aktuálním informacím pro pracovníky úřadu i volené zástupce (akreditované
vzdělávání, tematické semináře, webináře atd.);
- využívání know-how asociace v oblasti strategického plánování a řízení (konzultace s nezávislými experty,
metodická doporučení, přístup k datům atd.);
- podpora v oblasti zapojování veřejnosti (facilitace plánovacích akcí, konzultace s experty, online nástroje pro
práci s veřejností atd.);
- průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních zdrojích, vč. posílení možností
pro jejich získávání.
V neposlední řadě je „Zdravé město“ resp. „Zdravý kraj“ vizitkou kvality pro návštěvníky i mezinárodní
partnery kraje – podpoří dobrou image vůči jeho obyvatelům i návštěvníkům.

Realizace programu „Zdravý Ústecký kraj“ velmi úzce souvisí též se zaváděním konceptu chytrých regionů
(tzv. SMART), který Ústecký kraj systematicky rozvíjí od roku 2018. Inovativní a koncepční řešení včetně
aktivní komunikace s klíčovými partnery i širokou veřejností jsou přístupy, které může Ústecký kraj na základě
zkušeností a doporučení NSZM ČR uplatnit právě nyní, kdy se formuluje nová vize pro Ústecký kraj při jeho
transformaci z uhelného regionu na perspektivní kraj budoucnosti. Přihlášení se ke značce „Zdravý kraj“
pomůže také ke změně image Ústeckého kraje.

Zapojení Ústeckého kraje do NSZM ČR logicky navazuje i na jeho členství v Síti zdravých regionů při Světové
zdravotní organizaci (World Health Organization – Regions for Health Network).

K přijetí do NSZM ČR je třeba schválit toto členství z úrovně Zastupitelstva kraje, přijmout Deklaraci k
realizaci programu „Zdravý Ústecký kraj“ a stanovit politika zodpovědného za naplňování tohoto programu. V
další fázi bude určen zaměstnanec Krajského úřadu, který bude mj. plnit roli koordinátora programu „Zdravý



Ústecký kraj“. Předpokládané představení a přijetí Ústeckého kraje za člena NSZM ČR by mohlo být
schváleno právě na Valné hromadě NSZM ČR v Litoměřicích dne 1. 4. 2020.

Další informace jsou obsaženy v přílohách č. 1, 3 - 5 předloženého materiálu a v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, člen Rady 
Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 24. 2. 2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
24.2.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 21. 2. 2020


