
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 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Krajská zdravotní, a. s. - schválení výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby za rok 2018 – PZS“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice)

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 9. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 027/76R/2019

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 7. 10. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 003/17VZ/2019

Přílohy: 

12.1-1 Název: bod 12.1 priloha 1.pdf Výsledná kalkulace 2018 – PZS (ze 
dne 31. 7.2019) U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice) uzavřené dne 5. 11. 
2018 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro 
kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.



Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší vyúčtování dotace investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 
2018 – protialkoholní záchytné stanice v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Smlouva byla uzavřena dne 5. 11. 2018 a 
zveřejněna v registru smluv dne 6. 11.2018.
Krajská zdravotní, a.s. předložila v řádném termínu v souladu s čl. IV. odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a 
protitoxikomanická záchytná stanice) ve znění čl. III. odst. 6 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, 
vyúčtování dotace (Výslednou kalkulaci).
Výsledná kalkulace za rok 2018 byla doručena dne 31. 7. 2019, JID 125073/2019/KUUK. Po prvotní kontrole 
byla KZ, a. s. požádána o zaslání odkazu zveřejnění smlouvy na stavební práce
https://zakazky.kzcr.eu/contract_display_1330.html, a dále k objasnění nákladů vstupujících do celkové 
částky skutečně vynaložených investičních nákladů na PZS.

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Z pohledu odboru zdravotnictví se takto zpracované podklady jeví jako dostatečné.

Z celkové investiční dotace pro rok 2018 ve výši 17 830 tis. Kč bylo v roce 2018 vyčerpáno 3 189 tis. Kč, pro 
dočerpání v roce 2019 zbývalo 14 641 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Skutečně vynaložené investiční náklady převyšovaly částku ve výši 19 mil. Kč vč. DPH. Zahájení činnosti 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice bylo datováno na 13. 5.2019 ad hoc bylo také Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje předloženo kolaudační rozhodnutí, spis. zn.: ÚP/036721/2019/Nt.

Vyjádření odboru ekonomického:
Bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Hana Týlová 8. 10. 2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
8.10.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 8. 10. 2019


