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Poskytnutí dotací z dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
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důvod předložení: 
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zpracoval: 

 

        Ing. Hana Slawischová, vedoucí oddělení cestovního ruchu OSR  

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

projednáno: 
 

Komise Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 

21 dne 12. 9. 2016 

Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

       Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

 

přizváni k jednání: 

  



Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací v rámci 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2016 a následné uzavření smlouvy s jednotlivými 

subjekty takto: 

a) Bateau, z. s. (IČ: 01507311) na projekt „Zdraví k mání – selský rozum 

rozhoduje“ ve výši 20 000,- Kč 

b) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277) na projekt „Mezinárodní workcamp 

2017“ ve výši 20 000,- Kč 

c) Veselá Brná z. s. (IČ: 04411307) na projekt „Úprava okolí Kaple sv. Anny 

v Brné“ ve výši 11 000,- Kč 

d) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (IČ: 44555407) na 

projekt „Týden paměti“ ve výši 17 200,- Kč 

e) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559) na projekt na projekt „Den boje 

proti AIDS v Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,- Kč 

f) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace (IČ: 44555261) na projekt „Jak vzniká chléb aneb jíme zdravě“ 

ve výši 18 000,- Kč 

g) Krásné sousedění, z. s. (IČ: 04816269) na projekt „Komunitní zahrada Krabí 

hrouda“ ve výši 20 000,- Kč 

h) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace (IČ: 70225915) na projekt „Planeta Země si zaslouží dárek, nejen 

když má svátek“ ve výši 15 650,- Kč 

i) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace (IČ: 70200998) na projekt „Zdraví, pohyb, písnička, to je naše 

školička“ ve výši 20 000,- Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512) na projekt „Den pro rodinu 

2017“ ve výši 9 500,- Kč 

k) „Pro kompot“ (IČ: 22712143) na projekt „Soukromé zahrádky a 

předzahrádky jako okrašlující prvky veřejného prostoru“ ve výši 20 000,- Kč 

 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací v rámci 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a 

místní Agenda 21 pro rok 2016 z důvodu nedosažení dostatečného bodového 

hodnocení těmto subjektům: 



 

a) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842) na projekt „Zdravé rodiny 

Ústecka 2016“ ve výši 17 170,- Kč 

b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

(IČ: 70225966) na projekt „Zdravé dítě ve zdravém městě – Zahrada 

poznání“ ve výši 16 000,- Kč 

c) Ústecké šrouby, z. s. (IČ: 04316509) na projekt „Okrášlení veřejného 

prostranství v Rooseveltově ulici, Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,- Kč  

d) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková 

organizace (IČ: 70225958) na projekt „Krtečkova zahrádka“ ve výši 

19 740,- Kč 

e) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, 

příspěvková organizace (IČ: 44555253) na projekt „Zdravý životní styl 

našich dětí a jejich rodičů VIII.“ ve výši 20 000,- Kč 

f) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 

(IČ: 44553196) na projekt „Více stromů pro Ústí“ ve výši 20 000,- Kč  

g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace 

(IČ: 72744979) na projekt „Zdravý úsměv nebolí aneb jak předcházet 

zubnímu kazu“ ve výši 17 000,- Kč 

h) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek (IČ: 04249313) na projekt 

„Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 20 000,- Kč 

i)  Jóga v denním životě Ústí nad Labem, z. s. (IČ: 69291772) na projekt „Jóga 

v denním životě pro děti“ ve výši 20 000,- Kč 

j) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace (IČ: 44555261) na projekt „Nežli sednout na lavičku, lépe házet 

do košíčku“ ve výši 20 000,- Kč 

k) TJ Střekov, z. s. (IČ: 00527033) na projekt „Údržba zeleně v areálu a kolem 

cyklostezky“ ve výši 20 000,- Kč 

l) Sdružené obranné prapory ČR z. s. (IČ: 04977947) na projekt „Branný den 

pro rodiny s dětmi“ ve výši 10 500,- Kč 

m) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek (IČ: 04249313) na projekt „5 x sport 

na Vinařské“ ve výši 20 000,- Kč 

n) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

(IČ: 44555229) na projekt „Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 

20 000,- Kč 



o) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

(IČ: 44555229) na projekt „Sportovní aktivity na ZŠ Vinařská“ ve výši 

20 000,- Kč 

 

 

 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího OSR 

a) k podpisu jednotlivých smluv dle bodu A) tohoto usnesení 

b) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
Dne 13. 4. 2016 schválila RM svým usnesením č. 210/16 vyhlášení 12. kola Dotačního 

programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro rok 2016. V souladu 

s Plánem zdraví a kvality života 2016 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 

byla vybrána témata: 
 

1. Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, podpora 

aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním 

prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.); 

1. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden 

mobility, Dny zdraví apod.); 

2. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (guerilla gardening, úklidové akce, 

okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.) 
 

Celková částka, která je maximálně k dispozici pro 12. kolo výzvy, činí 200 000,- Kč. V rámci 

vyhlášených témat bylo doporučeno zpracovat menší projekty s realizací v doporučené výši do 

20 000,- Kč, přičemž jeden žadatel mohl podat max. dva projekty. Uzávěrka pro podávání 

projektových žádostí 12. kola Dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

pro rok 2016 byla dne 30. 6. 2016.  
 

Hodnocení projektů bylo provedeno Komisí Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 dne 12. 9. 2016. Na základě bodového hodnocení členů 

komise dle kritérií Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (cíl projektu 

a prostředky k jeho dosažení – max. 10 bodů, kvalita projektu – max. 10 bodů, zapojení do 

Projektu Zdravé město Ústí nad Labem – max. 10 bodů, význam a dopad projektu – max. 10 

bodů, ekonomické zhodnocení projektu – max. 10 bodů) bylo sestaveno pořadí podpořených 

projektů (Příloha č. 1). 

   

Z celkového počtu 28 projektů 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 

Agenda 21 pro rok 2016 doporučila Komise Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 (KSZMA21) Radě města ke schválení dotace 11 projektům 

(tj. cca 39 % z celkového počtu podaných projektů), v celkové výši 191 350,- Kč. Nejvyšší 

dosažený počet bodů pro přidělení dotace byl 203 a nejnižší 174, který je pak dán výší 

finančních prostředků vyčleněných pro rok 2016.  

 

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje RM ke schválení a finanční podpoře nejlépe 

hodnocené projekty ve výše uvedené tabulce, předložené do 12. kola Dotačního programu 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2016. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  
 

15 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nedosažení dostatečného počtu bodů pro poskytnutí dotace. 
 

2 žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Burianova 2761/2, 2762/4, 2763/6 byly 

vyřazeny na žádost předkladatele. 
 

Realizace podpořených projektů je možná do 29. 9. 2017. 
 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem. 
 

 

 

 
 

 

Příloha č. 1  – Tabulka podaných a hodnocených projektů  

Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh (Příloha č. 2 Smlouvy o 

poskytnutí dotace Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

byl schválen Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 210/16 ze dne 13. 4. 2016. 

 



 


