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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE  
 

 

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

Spisová značka: KUUK/061582/2021/1 
Číslo jednací: KUUK/061582/2021 

   

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: 10. 5. 2021 

od 10:00 hod. do 11:00 hod. 

Místo: Budova „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, 8. patro, kancelář č. 807 

Přítomni: Ing. Radim Laibl, Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, Bc. Jana Krpešová, Adam 

Souček, Ing. Petra Radová, Ing. Hana Týlová 

 

 

 

 

Zápis z průběhu jednání 

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

schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 031/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021, její členové podepsali 

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

Hodnotící komise pracovala ve složení: 

 předseda: Ing. Radim Laibl, člen Rady Ústeckého kraje  

 členové:  Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, předseda Výboru pro zdravotnictví ZÚK 

   Ing. Petra Radová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK  

   Bc. Jana Krpešová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK  

   Adam Souček, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK 

 hosté:     Ing. Hana Týlová, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu ÚK 

    

 

 

Komise zahájila svou činnost dne 10. 5. 2021 v 10:00 hod. v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, v 8. patře, v kanceláři č. 807, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

 

Dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/4Z/2021 ze dne 15. 2. 

2021. Dotační program byl zveřejněn na úřední desce dne 5. 3. 2021. Lhůta I. pro podání žádostí 

započala běžet dne 5. 4. 2021 a skončila dne 30. 4. 2021.  

Do dotačního programu bylo v I. lhůtě pro podání žádostí doručeno celkem 23 žádostí. Do okruhu 1 bylo 

doručeno 7 žádostí na podporu léčebných rehabilitací a do okruhu 2 bylo doručeno 16 žádostí na 26 

aktivit. Výše požadavků pro okruh 1 je celkem 432 665 Kč. Pro okruh 2 dosáhla výše požadavků celkem 

4 625 840 Kč. 

 

Po formálním hodnocení podaných žádostí pracovníky odboru zdravotnictví bylo komisi předáno 

k věcnému posouzení 23 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) 

 Svobodová Petra (okruh 1) 

 Týle Jiří (okruh 1) 

 Machulová Lidmila (okruh 1)  

 REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o (okruh 1) 
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 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)  

 Dia Help – svaz diabetiků z.s.  (okruh 2) 

 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) 

 RADKA, z.s. (okruh 2) 

 Alwac, a.s. (okruh 2) 

 

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

programu. 

 

Závěr věcného posouzení žádostí výběrovou komisí 

Hodnocení projektů probíhalo v souladu s podmínkami dotačního programu schválenými 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021. 

Vzhledem k počtu žadatelů, jednotlivých žádostí a výši požadavků, která byla o 29,7 % vyšší než je 

celková alokovaná částka, se komise zaměřila na kvalitu předložených projektů a aktivit, jejich 

oborovou významnost, originalitu a přínos pro cílovou skupinu. Cílem hodnotící komise bylo navrhnout 

podporu žádostí pokud možno v plné výši, aby byla možná kvalitní realizace předložených projektů 

a žádostí. 

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. 

 

Svobodová Petra  

Poskytnutí dotace na úhradu léčebné rehabilitace nezletilé dcery v požadované 

výši 10 000 Kč 

 

Týle Jiří 

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

 

Machulová Lidmila 

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 27 pacientů v celkové požadované výši 

270 000 Kč. 
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REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Léčebná rehabilitace pro 46 pacientů v celkové výši 112 665 Kč.  

Okruh 2 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

Poskytnutí dotace na aktivitu Hravě o prevenci pro ZŠ v požadované výši 249 000 Kč, poskytnutí dotace 

na aktivitu Hravě v duši v požadované výši 180 100 Kč, poskytnutí dotace na aktivitu Snižování 

infekčních rizik ze životního prostředí ve vybraných lokalitách v okolí města Ústí n/L v požadované 

výši 187 600 Kč. 

Neposkytnutí dotace na aktivitu Primární prevence HIV/AIDS v Ústeckém kraji a aktivitu Zlepšení 

informovanosti obyvatel Ústecka o rizicích pylové alergie. Z důvodu nesplnění kritérií pro hodnocení 

žádostí dotačního programu. 

 

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 Prevence poruch příjmu potravy na školách - besedy v požadované 

výši 250 000 Kč. Neposkytnutí dotace na aktivitu Cepík -  Vzdělávání pracovníků MŠ a rodičů, aktivitu 

Cepík – vzdělávání neorganizovaných dětí na téma zdravý životní styl a aktivitu Prevence poruch příjmu 

potravy na školách – vzdělávací online aktivity. Důvodem pro neposkytnutí dotace na dotčené aktivity 

je nesplnění kritérií pro hodnocení žádostí dotačního programu. 

 

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

Poskytnutí dotace na projekt Vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví v požadované výši 

208 500 Kč.  

 

Dia Help – svaz diabetiků z.s. 

Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Zdravá výživa dětí a mládeže ve výši 185 000 Kč. Dotace je 

krácena z důvodu překročení podmínky max. 70 % osobních nákladů z celkových nákladů projektu o 8 

% tj. a z důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. 

Vzhledem epidemiologické situaci se plná realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 

2021/2022.  Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Rizikové chování studentů ve výši 185 000 Kč. 

Dotace je krácena z důvodu překročení podmínky max. 70 % osobních nákladů z celkových nákladů 

projektu o 8 % a z důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou 

přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná realizace projektu předpokládá v I. pololetí 

školního roku 2021/2022. 

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 a to z důvodu nesplnění kritérií pro hodnocení žádostí dotačního programu. 

 

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

Poskytnutí dotace na aktivitu Správná výživa a stravovací návyky v požadované výši 40 500 Kč. 

Poskytnutí dotace na aktivitu Pohybem k duševnímu a fyzickému zdraví jedince v požadované výši 

34 200 Kč. Neposkytnutí dotace na aktivitu Podpora duševního zdraví z důvodu nesplnění kritérií pro 

hodnocení žádostí dotačního programu. 

 

Bez Problémů z.s. 

Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Zdravá záda v celkové výši 200 000 Kč. Dotace je krácena 

z důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem 

epidemiologické situaci se plná realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022.  

Spolek InlineSkating.cz 

Částečné poskytnutí dotace na aktivitu Dny plné zdraví a pohybu 2021 v celkové výši 70 000 Kč. 

Nejedná se o oborově významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha 
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rovinách. Vzhledem k v projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám není projekt ekonomicky 

přiměřený. 

 

Via Europa, z.s. 

Neposkytnutí dotace na projekt Zdravá svačina. Z důvodu nesplnění kritérií pro hodnocení žádostí 

dotačního programu. 

 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Poskytnutí dotace v požadované výši 160 000 Kč na realizaci projektu Testování na pohlavně přenosné 

infekce v Ústeckém kraji.  

 

RADKA, z.s. 

Poskytnutí dotace na realizaci aktivity Zdravá prevence v požadované výši 123 508 Kč. Neposkytnutí 

dotace na realizaci aktivity Buď fit. Důvodem pro neposkytnutí, je skutečnost že se nejedná o oborově 

významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Vzhledem k v 

projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám není projekt ekonomicky přiměřený. 

 

Alwac, a.s. 

Částečné poskytnutí dotace na projekt Jarmark chutí ve výši 70 000 Kč. Dotace je krácena na výši 

odpovídající nákladům edukačním aktivitám akce – realizaci přednášek a s tím spojené náklady 

(pronájem sálu a odměna lektorů). 

 

 

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 10. 5. 2021 

 

Podpisy členů výběrové komise: 

Funkce 

v komisi 

Titul, jméno a příjmení Podpis 

Předseda: Ing. Radim Laibl 
 

 

Členové:  

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 
 

Ing. Petra Radová 
 

Bc. Jana Krpešová 
 

Adam Souček 
 

Host: Ing. Hana Týlová 
 

 


