
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: 12.6

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Zrušení dotací pro rok 2020 z programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel Ústeckého kraje“ a z programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, 
zastavení administrace přijatých žádostí v rámci vyhlášených lhůt a snížení objemu finančních 
prostředků u stipendijních programů odboru zdravotnictví pro rok 2020.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 18. 3. 2020 č. 013/91R/2020 o pozastavení rozdělování dotací z 
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v souvislosti s opatřeními vyvolanými epidemií koronaviru 
COVID 19 v ekonomické oblasti

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.6-1 Název: bod 12.6 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o zrušení dotačního programu:

a) „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“, a o zastavení 
administrace přijatých žádostí a zrušení poskytnutí dotací v rámci vyhlášených lhůt tohoto programu pro 
rok 2020

b) „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, a o zastavení administrace přijatých žádostí 
a zrušení poskytnutí dotací v rámci vyhlášených lhůt tohoto programu pro rok 2020

z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19

2. o snížení objemu finančních prostředků deponovaných v rámci stipendijního programu



a) „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ z částky 3 500 tis. na částku 1 800 
tis. Kč

b) „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ z částky 1 500 tis. Kč na částku 
300 tis. Kč

z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší zrušení vyhlášených dotačních programů odboru zdravotnictví a snížení objemu 
finančních prostředků deponovaných ve stipendijních programech odboru zdravotnictví 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. Hana Týlová 8. 4. 2020

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
9.4.2020

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 8. 4. 2020


