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MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

  

 

 

Zápis z 8. jednání Komise Rady města pro sociálně zdravotní problematiku a místní 

Agendu 21 v roce 2018, konané dne 17. 9. 2018 od 15.00 do 15.30 hodin v zasedací 

místnosti Rady města Ústí nad Labem 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Přítomni: Mgr. Jaremová, J. Janeček, MUDr. Vaňková, MUDr. Haasová 

 

Přítomní hosté: Ing. Slawischová 

 

Nepřítomni, omluveni: p. Polesný, Mgr. Černá, Bc. Skálová, MUDr. Janec, PaedDr. Čelišová 

 

Nepřítomni, neomluveni:  

   

 

Program jednání: 

 

 

1) Zahájení jednání  
Předsedkyně komise Mgr. Jaremová zahájila jednání a poté seznámila přítomné s 

navrženým programem jednání, který v bodě 4) doplnila o dvě žádosti: 

g) Společnost Parkinson, z.s. 

h) Svatková Helena 

 

Usnesení:  KSZMA21 souhlasí s upraveným programem jednání. 

Hlasování: 4pro - 0 proti -  0 zdržel se 

 

 

Ověřovatel tohoto zápisu: MUDr. Michaela Vaňková 

 

 

2) Vyhodnocení dotačního titulu Zdravé město 2018 

Všem členům KSZMA21 byly v dostatečném časovém předstihu zaslány k prostudování a 

hodnocení projekty předložené do Dotačního programu Zdravého města a místní Agendy 21 

(příloha č. 1 – včetně bodového hodnocení). Ing. Slawischová informovala členy komise, že 

alokovaná částka v rozpočtu města na tento dotační program na rok 2018 je 300.000,- Kč. 

Poté Ing. Slawischová představila členům komise výslednou tabulku hodnocení projektů. Do 

dotačního titulu bylo podáno 10 žádostí, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem před 

hodnocením. K jednotlivým projektům proběhla diskuse a vzhledem k výši požadovaných 

projektů (255 000,- Kč) bylo priorizováno všech 9 přihlášených projektů. 
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POŘADÍ ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU 
POŽADOVANÁ 

DOTACE 

1. 
Dobrovolnické centrum, 

z.s. 

DOUČOVATELNA - z pětek na 

čtyřky a možná ještě dál 
30 000 Kč 

2. 
MŠ Vinařská, Ústí nad 

Labem 

Zpátky do minulosti aneb jak se 

žilo za našich praprapra….. 

Babiček 

20 000 Kč 

3. 

pULec - První ústecké 

environmentální 

centrum, z.s. 

Jak na ochranu životního 

prostředí v Ústí nad Labem 
30 000 Kč 

4. 
ZŠ Ústí nad Labem, Pod 

Vodojemem 

Labským údolím křížem krážem 

- komplexní exkurze 
30 000 Kč 

5. 
MŠ Ústí nad Labem, 

Vojanova 
Hravé učení 28 000 Kč 

6. 
MŠ Motýlek, Ústí nad 

Labem 

Zdravou stravou, správným 

krokem, žiju zdravě cekým 

rokem 

30 000 Kč 

7. Člověk v tísni, o.p.s. 
Jubilejní 20. ročník 

Mezinárodního workcampu 
27 000 Kč 

8. Naše Vesna, z.s. 

Vánoční jarmark - burza 

rukodělných výrobků 

Chabařovice 

30 000 Kč 

9. 
Sdružené obranné 

prapory ČR, z.s. 
Branné dny pro rodiny s dětmi 30 000 Kč 

 
 

                                                          255 000,- 

 

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

všechny hodnocené projekty ve výše uvedené tabulce, předložené do 14. kola Dotačního 

programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2018. 

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 1 se zdržel 

 

Ing. Slawischová dále informovala komisi, že byl zrealizován nákup elektrické tříkolky 

Christiana Taxi (cena je 149 900,- Kč vč. DPH, v tuto chvíli je uhrazena záloha a během října 

by měla být tříkolka dovezena do ÚL), která bude využívána v rámci již na komisi zmiňované 

aktivity Cykloterapie. Nyní je v přípravě setkání aktérů, kteří budou do půjčování zapojeni. 

 

 

3) Mimořádné žádosti podané do Fondu RM 

a) Ústecký Arcus, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 7 900,- Kč na akci „25. výročí Ústeckého Arcusu, 

z.s.“. Akce se koná k příležitosti 25. výročí od založení spolku, kde budou 

připomenuty výsledky uplynulých 25 let činnosti. Akce bude pojmuta jako setkání 

členů, klientů, spolupracujících organizací, donátorů a sponzorů. Dotace bude využita 

na propagaci a zajištění hudby. Žádost byla členy komise ohodnocena 92 body ze 100 

možných, což v přepočtu činí 7.268,-Kč  (92% z požadované částky).  Komise navrhla 

částku zaokrouhlit na celé desítky, tzn. podpořit žádost ve výši 7.300,- Kč. 
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Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 7.300,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

4) Žádosti podané do Programu pro seniory 2018 

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č. 7, p.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 20.000,- Kč na akci „Klášter Plasy, exkurze do 

výroby Bohemia sekt a.s. Starý Plzenec“. Exkurze v celém závodě (výrobní proces) 

spolu s odborným výkladem. Návštěva podnikové prodejny. Návštěva kláštera Plasy s 

průvodcem. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 64 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

12.800,-Kč  (64% z požadované částky).  

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 12.800,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č. 4, p.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 8.000,- Kč na akci „Vánoční posezení Dubice“. 

Každoroční pořádané vánoční posezení v Dubicích při harmonice a zpěvu. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 83 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

6.640,-Kč  (83% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

desítky, tzn. podpořit žádost ve výši 6.700,- Kč. 

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 6.700,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

c) Za Sebuzín krásnější, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 18.500,- Kč na akci „Den seniorů“. Jedná se o 

exkurzi pro seniory do sklárny Ajeto v Lindavě. Prohlídka s odborným výkladem. 

Korálková dílna - workshop pod vedením profesionální korálkářky. Společný oběd ve 

Sklářské krčmě a návštěva galerie AJETO v Novém Boru. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 85 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

15.725,-Kč  (85% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

desítky, tzn. podpořit žádost ve výši 15.700,- Kč. 

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 15.700,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

d) TJ Sokol Ústí nad Labem 

Žádost o finanční podporu ve výši 20.000,- Kč na akci „Cvičení starších žen“. Dotace 

bude použita pro oddíl starších žen, účast 19 členek na sletě v Praze 2018 – příspěvek 

na ubytování, dopravu a nákup sletového odznaku. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 81 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

16.200,-Kč  (81% z požadované částky).  
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Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 16.200,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

e) ZO ČD Depo kolejových vozidel 

Žádost o finanční podporu ve výši 10.300,- Kč na akci „160 let Ústecko-teplické 

dráhy a 100 let ČSD - přednáška“. Pravidelné měsíční schůzky pro klub seniorů se 

vzdělávací tématikou v železniční dopravě s celostátní působností. Připomenutí 

významného výročí jako fenoménu města Ústí nad Labem a celého kraje. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 89 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

9.167,-Kč  (89% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

desítky, tzn. podpořit žádost ve výši 9.200,- Kč. 

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 9.200,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

f) RC Slunečník, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 16.000,- Kč na akci „Motalinky aneb Kreativní 

klub seniorů“. Projekt je zaměřen na rozvoj stávajícího Klubu Motalinek. Jedná se o 

kreativní klub, který funguje od r. 2009. Klub je realizován každé pondělí od 14: 30 

do 17: 30 a aktivně se ho účastní 8 až 10 osob, většinou žen seniorského věku. 

Doposud byl financován z vlastních prostředků žadatele a členských příspěvků. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 85 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

13.600,-Kč  (85% z požadované částky).  

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 13.600,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

g) Společnost Parkinson, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 9.500,- Kč na akci „Hipoterapeutický výlet a výlet 

do ZOO“. Jedná se o výlet do Svinčic za účelem hipoterapie, seznámení s koňmi, 

setkání seniorů s Parkinsonovou chorobou. Cílem akce je zlepšení stavu parkinsoniků, 

předání zkušeností a celkové zlepšení psychické pohody seniorů. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 100 body ze 100 možných, tudíž je navrženo 

podpořit žádost v plné výši. 

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 9.500,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

h) Svatková Helena 

Žádost o finanční podporu ve výši 20.000,- Kč na akci „Klub dovedných rukou“. 

Jedná se klub, kde se pod vedením paní Svatkové schází seniorky 2x měsíčně v DDM 

a věnují se ručním pracím. Aktivizuje seniorky k trénování jemné motoriky a zároveň 

vytvářejí dárky pro nedonošené děti Masarykovy nemocnice v ÚL. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 100 body ze 100 možných, tudíž je navrženo 

podpořit žádost v plné výši. 
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Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 20.000,- Kč. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

5) Různé 

 Mgr. Jaremová pozvala členy komise na Den seniorů, který pořádá město ÚL dne 

2. 10. 2018 v Domě kultury. 

 

 Pan Janeček pozval přítomné členy na akci Pojďme si hrát, která proběhne také 

v Domě kultury dne 27. 9. 2018. 

 

Příští jednání – 8. října, od 15.00 hod. v zasedací místnosti Rady města 
 

 

Přílohy 

1. Zdravé město – tabulka přihlášených projektů v roce 2018 včetně bodového hodnocení 

 

 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Ověřila: MUDr. Vaňková, dne 19. 9. 2018 

 

Schválila: Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise  




