
Ú S T E C K Ý  K R A J  
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE  
 

 

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

Spisová značka: KUUK/046517/2020/1 
Číslo jednací: KUUK/046517/2020 

   

Věc: Zápis z jednání výběrové komise pro hodnocení žádostí v rámci 

programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu 

obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta. 

Dne: 16. 3. 2020 

od 10:50 hod. do 11:50 hod. 

Místo: Budova „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 7. patro, kancelář č. 714 

Přítomni: RSDr. Stanislav Rybák, Bc. Pavel Csonka, Ing. Petr Severa, Bc. Jana 

Krpešová, Adam Souček 

 

Zápis z průběhu jednání 

Před zahájením jednání Výběrové komise pro hodnocení žádostí (dále jen „Komise“), která byla 

schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 037/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019, její členové podepsali 

prezenční listinu a čestné prohlášení o své nepodjatosti. Po krátkém úvodu byl zvolen předseda komise.  

Hodnotící komise pracovala ve složení: 

 předseda: RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje  

 členové:  Bc. Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví ZÚK 

   Ing. Hana Týlová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK  

   Bc. Jana Krpešová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK  

   Adam Souček, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK 

 

Komise zahájila svou činnost dne 16. 3. 2020 v 10:30 hod. v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, v 7. patře, v kanceláři č. 714, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

 

Dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  030/25Z/2019 ze dne 9. 12. 

2019. Dotační program byl zveřejněn na úřední desce dne 30. 12. 2019. Lhůta I. pro podání žádostí 

započala běžet dne 3. 2. 2020 a skončila dne 6. 3. 2020.  

Do dotačního programu bylo v I. lhůtě pro podání žádostí doručeno celkem 18 žádostí. Do okruhu 1 bylo 

doručeno 7 žádostí na podporu léčebných rehabilitací a do okruhu 2 bylo doručeno 11 žádostí na 26 

aktivit. Výše požadavků pro okruh 1 je celkem 457 813 Kč. Pro okruh 2 dosáhla výše požadavků celkem 

4 911 323 Kč. 

 

Po formálním hodnocení podaných žádostí pracovníky odboru zdravotnictví bylo komisi předáno 

k věcnému posouzení 18 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v dotačním  programu 

„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta, a to 

od těchto uchazečů: 

 Prudká Kristýna (okruh 1) 

 Severová Lenka, Ing. (okruh 1) 

 Pešková Martina (okruh 1) 

 Varclová Michaela (okruh 1) 

 Motlová Marta (okruh 1)  

 REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o (okruh 1) 

 Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o. (1 žádost v okruhu 1 a 1 žádost v okruhu 2) 

 Centrum podpory zdraví z.ú. (okruh 2) 

 Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (okruh 2)  

 Základní škola, Bílina, Lidická 31/18 (okruh 2) 

 Dia Help – svaz diabetiků z.s.  (okruh 2) 
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 POZDRAVI – pohyb, zdraví, vitalita, z.s. (okruh 2) 

 Bez Problémů z.s. (okruh 2) 

 Spolek InlineSkating.cz (okruhu 2) 

 ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. (okruh 2) 

 Via Europa z.s. (okruh 2) 

 Loono, z.s. (okruh 2) 

 

Všichni výše uvedení žadatelé splnili po formální stránce všechny podmínky vyhlášeného dotačního 

programu. 

 

Závěr věcného posouzení žádostí výběrovou komisí 

Vzhledem k celkové požadované výši dotací v dotačním programu navrhuje komise podpořit v okruhu 2 

pouze víceleté projekty a to do maximální výše dotace odpovídající předchozímu roku. Komise se 

jednomyslně shodla na návrhu poskytnutí dotací a zamítnutí podpory v následujících jednotlivých 

případech žadatelů.  

 

Okruh 1 

Prudká Kristýna 

Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace žadatelky ve výši 10 000 Kč. 

 

Severová Lenka, Ing. 

Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace nezletilé dcery v požadované výši 

10 000 Kč. 

 

Pešková Martina 

Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace žadatelky ve výši 10 000 Kč  

 

Varclová Michaela. 

Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace žadatelky ve výši 10 000 Kč.   

 

Motlová Marta 

Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace žadatelky ve výši 10 000 Kč. 

 

Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Léčebná rehabilitace pro 28 pacientů v celkové požadované výši 

279 888 Kč. 

 

REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Léčebná rehabilitace pro 51 pacientů v celkové výši 127 925 Kč.  

 

Okruh 2 

Centrum podpory zdraví z.ú. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí v požadované výši 250 000 

Kč. Poskytnutí dotace na aktivitu Cepík -  Vzdělávání pedagogů, kuchařek a rodičů v oblasti zdravé 

výživy v požadované výši 250 000 Kč. Poskytnutí dotace na aktivitu Prevence poruch příjmu potravy 

na školách - výstava v požadované výši 250 000 Kč. Poskytnutí dotace na aktivitu Prevence poruch 

příjmu potravy na školách - besedy a informační materiály v požadované výši 250 000 Kč. 
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Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o. 

Poskytnutí dotace na aktivitu vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví ve výši 193 330 Kč. Dotace 

je z důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu, v okruhu 2, krácena 

na výši dotace poskytnuté na tuto aktivitu v předchozím kalendářním roce. 

 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

Poskytnutí dotace na aktivitu Hravě o prevenci pro SŠ – 2. pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 

95 000 Kč, poskytnutí dotace na aktivitu Hravě o prevenci pro SŠ – 1. pololetí školního roku 2020/2021 

ve výši 114 500 Kč, poskytnutí dotace na aktivitu Hravě o prevenci pro ZŠ - 2. pololetí školního roku 

2019/2020 ve výši 125 000 Kč, poskytnutí dotace na aktivitu Hravě o prevenci pro ZŠ -1. pololetí 

školního roku 2020/2021 ve výši 125 000 Kč. Dotace jsou, z důvodu nedostatku finančních prostředků 

ve vyhlášeném dotačním programu, v okruhu 2 kráceny na výši dotace poskytnuté na tyto aktivity 

v předchozím kalendářním roce. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Snižování infekčních rizik ze životního prostředí ve vybraných lokalitách 

v okolí města Ústí nad Labem v požadované výši 203 900 Kč. 

Neposkytnutí dotace na aktivitu Primární prevence HIV/AIDS v Ústeckém kraji – 2. pololetí šk. roku 

20019/2020, aktivitu Primární prevence HIV/AIDS v Ústeckém kraji – 1. pololetí šk. roku 2020/2021 a 

aktivitu Zlepšení informovanosti obyvatel Ústecka o rizicích pylové alergie. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je dotace v okruhu 2 navržena pouze pro 

víceleté projekty. 

 

  

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace 

Poskytnutí dotace na aktivitu Nestresuj se ve výši 16 000 Kč. Dotace je, z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu, v okruhu 2 krácena na výši dotace poskytnuté na tuto 

aktivitu v předchozím kalendářním roce. 

 

Dia Help – svaz diabetiků z.s. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Zdravá výživa dětí a mládeže ve výši 225 000 Kč. Poskytnutí dotace na 

aktivitu Rizikové chování studentů ve výši 225 000 Kč. Dotace jsou, z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu, v okruhu 2 kráceny na výši dotace poskytnuté na tyto 

aktivity v předchozím kalendářním roce. 

Neposkytnutí dotace na aktivitu Pohybem pro zdravý život dětí a mládeže, dále na aktivitu Duševní 

hygiena a zdraví dětí a mládeže a na aktivitu Zdravý chrup – prevence zubního kazu a nemocí dásní u 

dětí a mládeže. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je dotace 

v okruhu 2 pouze pro víceleté projekty. 

 

POZDRAVI – pohyb, zdraví, vitalita, z.s. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Správná výživa a stravovací návyky ve výši 35 000 Kč. Poskytnutí dotace 

na aktivitu Pohybem k duševnímu a fyzickému zdraví jedince ve výši 29 500 Kč. Dotace jsou, z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu, v okruhu 2 kráceny na výši dotace 

poskytnuté na tyto aktivity v předchozím kalendářním roce. 

 

Bez Problémů z.s. 

Poskytnutí dotace na aktivitu zdravá záda v celkové požadované výši 250 000 Kč.  
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Spolek InlineSkating.cz 

Poskytnutí dotace na aktivitu Dny plné zdraví a pohybu ve výši 49 500 Kč. Dotace je, z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu, v okruhu 2 krácena na výši dotace 

poskytnuté na tuto aktivitu v předchozím kalendářním roce. 

 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč na realizaci projektu Testování na pohlavně přenosné infekce 

v Ústeckém kraji. Dotace je, z důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním 

programu, v okruhu 2 krácena na výši dotace poskytnuté na tuto aktivitu v předchozím kalendářním 

roce. 

 

Via Europa, z.s. 

Neposkytnutí dotace na projekt Zdravá svačina. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve 

vyhlášeném dotačním programu je dotace v okruhu 2 navržena pouze pro víceleté projekty. 

 

Loono, z.s. 

Neposkytnutí dotace na projekt Prevence závažných onemocnění v Ústeckém kraji. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je dotace v okruhu 2 navržena 

pouze pro víceleté projekty. 

 

 

 

Přílohy: 

1) Prezenční listina 

2) Čestné prohlášení o nepodjatosti a závazku mlčenlivosti členů výběrové komise 

3) Tabulka hodnocení léčebných rehabilitací/projektů/aktivit pro okruh 1 a okruh 2 

 

Členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů. 

 

Podepsáno v Ústí nad Labem dne 16. 3. 2020 

 

Podpisy členů výběrové komise: 

Funkce 

v komisi 

Titul, jméno a příjmení Podpis 

Předseda: RSDr. Stanislav Rybák 
 

 

Členové:  

Bc. Pavel Csonka 
 

Ing. Petr Severa 
 

Bc. Jana Krpešová 
 

Adam Souček 
 

 


