
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: 12.9

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Návrh memoranda o společném záměru ohledně Nemocnice Litoměřice, a.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Návrh města Litoměřice a výstupy z dřívějších jednání mezi vedením města a vedením kraje ohledně 
zajištění provozování nemocnice v Litoměřicích – společný zájem dlouhodobě zajistit provoz Nemocnice 
Litoměřice prostřednictvím její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího 
začlenění do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Nárok na rozpočet:
V aktuální podobě nelze blíže specifikovat, minimální nárok na rozpočet kraje koresponduje s náklady na 
provedení komplexní prověrky nemocnice v Litoměřicích (kvalifikovaným odhadem min. 1,5 mil. Kč), ze které 
vyplyne doporučený postup pro integraci litoměřické nemocnice pod Ústecký kraj, resp. Krajskou zdravotní, 
a.s.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 044/82R/2019

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 25. 11. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/18ZDR/2019

Přílohy: 

12.9-1 Název: bod 12.9 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.9-2 Název: bod 12.9 priloha 2.pdf Návrh memoranda o společném 
záměru – verze Ústeckého kraje U

12.9-3 Název: bod 12.9 priloha 3.pdf

Návrh memoranda o společném 
záměru – verze Města Litoměřice, vč. 
návrhu Harmonogramu a Dohody o 
mlčenlivosti

U

12.9-4 Název: bod 12.9 priloha 4.pdf Korespondence mezi Ústeckým 
krajem a městem Litoměřice U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření memoranda o společném záměru mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, společností 
Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

B) ukládá

Radě Ústeckého kraje, zabezpečit plnění memoranda a předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje závěry a 
doporučení vzniklé z finanční, právní, daňové a účetní analýzy (due diligence) litoměřické nemocnice k 
dalšímu rozhodnutí
Termín: 30. 6. 2020

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší návrh na uzavření memoranda o společném záměru ohledně zajištění provozování 
nemocnice v Litoměřicích (společný zájem dlouhodobě zajistit provoz Nemocnice Litoměřice prostřednictvím 
její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti 
Krajská zdravotní, a.s.).

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 26. 11. 2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 26. 
11. 2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 26. 11. 2019


