
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: 12.1

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Krajská zdravotní, a. s. – investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platba) na rok 2019 - uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizovaná žádost Krajské zdravotní, a. s. o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace pro Kardiochirurgii 
pro rok 2019 

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 50 mil. Kč. Částka bude převedena z centrální rezervy (30 
mil. Kč investičních prostředků, 20 mil. neinvestičních prostředků)

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 040/82R/2019

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 25. 11. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/18ZDR/2019

Přílohy: 

12.1-1 Název: bod 12.1 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu. U

12.1-2 Název: bod 12.1 priloha 2 black.pdf

Aktualizovaná žádost Krajské 
zdravotní, a.s. SOHZ 2019 (bez příloh 
3. až 10, které jsou k nahlédnutí u 
zpracovatele).

U

12.1-3 Název: bod 12.1 priloha 3 black.pdf Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace č. 19/SML1549/SoPD/ZD. U

12.1-4 Název: bod 12.1 priloha 4 black.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. 19/SML1550/SoPD/ZD. U

12.1-5 Název: bod 12.1 priloha 4 black.pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
19/SML1549/SoPD/ZD (investiční 
dotace).

U



12.1-6 Název: bod 12.1 priloha 6.pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
19/SML1550/SoPD/ZD (neinvestiční 
dotace – Kardiochirurgie).

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

aktualizovanou žádost Krajské zdravotní, a.s. o přidělení finančních prostředků pro rok 2019 na 
financování investičních a neinvestičních potřeb společnosti v souladu s Pověřovacím aktem k výkonu 
služby obecného hospodářského zájmu (smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6.2017, ve znění dodatků 1. a 2.),

B) rozhoduje

1) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí investiční dotace ve výši 30.000.000 Kč společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální 
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,

2) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000.000 Kč společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem 
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší aktualizovanou žádost o navýšení investiční a neinvestiční dotace (veřejné podpory) 
Ústeckého kraje společnosti Krajské zdravotní, a. s. pro rok 2019 v rámci SOHZ o celkovou výši 50 mil. Kč, v 
souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby, ve znění dodatků č. 1. a 2. Smlouva byla uzavřena dne 26. 6. 2017.

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 25. 11. 2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 25. 
11. 2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 25. 11. 2019


