
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: 13.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Krajská zdravotní, a. s. – schválení výsledných kalkulací investiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 
2020 a 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 ve znění dodatků 1 - 6, a s touto v souladu uzavřené smlouvy:

- výsledná kalkulace za rok 2020 – odložené investice (Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 
20/SML4052, ze dne 16. 6.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11.2021)

- výsledná kalkulace za rok 2021 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML2328, ze dne 23. 6.2021, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11.2021

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 4. 5. 2022 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 032/43R/2022

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 15. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

13.1-2 Název: bod 13.1 priloha 2.pdf

Výsledná kalkulace 2020 (odložené 
investice), ze dne 31. 03.2022 – výběr 
(kompletní k nahlédnutí u 
zpracovatele) 

U

13.1-3 Název: bod 13.1 priloha 3.pdf
Výsledná kalkulace 2021, ze dne 31. 
03.2022 – výběr (kompletní k 
nahlédnutí u zpracovatele)

U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

a) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020,

b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2021.

B) schvaluje

dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.

a) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu,

b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2021 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší vyúčtování dotace investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 
2020 – odložené investice, za rok 2021 – investice.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č. 1.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 10. 6. 2022
2 Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)   Ing. Radim Laibl 13.6.2022

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 10. 6. 2022


