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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.2

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Krajská zdravotní, a.s. poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnání platby) na provoz Protialkoholní a 
protitoxikomanické stanice

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost společnosti Krajská zdravotní, a.s. o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) pro 
PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKOU ZÁCHYTNOU STANICI pro rok 2019 

Nárok na rozpočet:
Pro rok 2019 neinvestiční dotace na zajištění provozu protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v 
roce 2019 ve výši 22 261 442 Kč, zahrnuto do návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 (usnesení ZÚK č. 
018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018).

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 031/66R/2019

Výbor pro zdravotnictví

Dne: 15. 4. 2019 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 4/14VZ/2019

Přílohy: 

12.2-1 Název: bod 12.2 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.2-2 Název: bod 12.2 priloha 2.pdf

Žádost o poskytnutí neinvestiční 
dotace (vyrovnávací platby) pro 
Protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou stanici v souladu se 
Smlouvou o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby na období 2018 - 2027 
ze dne 5. 11. 2018 – předložení 
„Předběžné kalkulace“ pro rok 2019 
ze dne 27. 2. 2019 (bez příloh 2 až 9, 
které jsou k nahlédnutí u 
zpracovatele)

U



12.2-3 Název: bod 12.2 priloha 3.pdf

Vyjádření Krajské zdravotní a.s. ke 
stanovení sazby za denní pobyt na 
Protialkoholní a rotitoxikomanické 
záchytné stanici v Teplicích

U

12.2-4 Název: bod 12.2 priloha 4.pdf

Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanice 
– NÁVRH (bez povinných příloh)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace do výše 22 261 442 Kč, jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
na rok 2019 společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad 
Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
Předložený materiál reaguje na žádost společnosti Krajská zdravotní, a.s. o poskytnutí neinvestiční dotace 
(vyrovnávací platby) pro PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKOU ZÁCHYTNOU STANICI pro rok 
2019 v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) pověření (č. 
18_SML4857).

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

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 15. 4. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 16. 4. 
2019

3 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 15. 4. 2019


