
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: 12.3

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru příspěvkové organizaci Psychiatrická 
léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost příspěvkové organizace Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 6 mil. Kč/ částka bude poskytnuta z centrální rezervy 
Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 034/66R/2019

Výbor pro zdravotnictví

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

Přílohy: 

12.3-1 Název: bod 12.3 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.3-2 Název: bod 12.3 priloha 2.pdf

Žádost příspěvkové organizace 
Psychiatrické léčebny Petrohrad, 
příspěvkové organizace, registrace 
akce a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace

U

12.3-3 Název: bod 12.3 priloha 3.pdf
Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční 
výpomoci

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 
34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 



předpisů, o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci Psychiatrické léčebně Petrohrad, 
příspěvkové organizaci, IČO: 00829137, se sídlem Petrohrad, Petrohrad č. p. 1, PSČ: 439 85, ve výši 6 
000 tis. Kč, za účelem dočasného krytí potřeb v rámci specifického cíle: Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi, v rámci programu IROP 3 výzva č. 62 s názvem „Sociální infrastruktura – 
integrované projekty CLLD“

2) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychiatrické léčebně 
Petrohrad, příspěvkové organizaci, ve výši a k účelu uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení, která je 
přílohou č. 3 tohoto usnesení

B) stanoví

lhůtu pro vrácení návratné finanční výpomoci na bankovní účet zřizovatele č. 882733379/0800 do termínu 
30. 6. 2020.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychiatrické léčebně Petrohrad, 
příspěvkové organizaci k předfinancování nákladů na výstavbu Komunitního centra ve výši 6 mil. Kč.

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 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 16.4.2019

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


