
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: 22.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Národní síť Zdravých měst České republiky

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna gestora programu „Zdravý Ústecký kraj“.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 2. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 084/9R/2021

Přílohy: 

22.1-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o odvolání Mgr. Ing. Miroslava Andrta z pozice gestora programu „Zdravý Ústecký kraj“,
2. o pověření Drahomíry Karasové, předsedkyně výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně 
vyloučené lokality, gestorem programu „Zdravý Ústecký kraj“.



Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/27Z/2020, ze dne 9. března 2020, se Ústecký kraj 
stal členem Národní sítě Zdravých měst České republiky. Členství bylo stvrzeno podepsáním Deklarace 
„Zdravý Ústecký kraj“. Národní síť Zdravých měst České republiky, zájmové sdružení právnických osob, je 
asociací municipalit, 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. V 
Ústeckém kraji je členem asociace celkem 8 samospráv, včetně Ústeckého kraje.

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 ad.);
- průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních zdrojích, vč. posílení možností 
pro jejich získávání.

V neposlední řadě je označení „Zdravý kraj“ vizitkou kvality pro obyvatele, návštěvníky i mezinárodní partnery 
kraje.

Gestorem programu „Zdravý Ústecký kraj“ pro nové volební období je navržena paní Drahomíra Karasová, 
předsedkyně výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Rozhodnutí o schválení 
členství a pověření gestora si vyhradilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Martina Dudová
referent oddělení regionálního rozvoje Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 
2021

2 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 
12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 2021


