
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: 14.4

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 
2021 a schválení výsledných kalkulací investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 
2019 a 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4, a s touto v souladu uzavřené smlouvy:

- výsledná kalkulace za rok 2019 – odložené investice (Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 
19/SML1549, ze dne 25. 6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12.2019)

- výsledná kalkulace za rok 2020 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML4052, ze dne 16. 6.2020

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 300 mil. Kč. Částka ve výši 300 mil. Kč investičních 
prostředků je deponována na odboru zdravotnictví (usnesení ZÚK č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021). 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 061/17R/2021

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/4Vyb_ZDR/2021

Přílohy: 

14.4-1 Název: bod 14.4 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

14.4-2 Název: bod 14.4 priloha 2.pdf

Žádost Krajské zdravotní, a.s. SOHZ 
2021 (bez příloh 3. až 10, které jsou k 
nahlédnutí u zpracovatele) ze dne 26. 
2.2021

U

14.4-3 Název: bod 14.4 priloha 3.pdf
Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace (vyrovnávací platby) pro rok 
2021 (bez příloh) - NÁVRH

U



14.4-4 Název: bod 14.4 priloha 4.pdf

Výsledná kalkulace 2019 (odložené 
investice), ze dne 30. 03.2021 – výběr 
(kompletní k nahlédnutí u 
zpracovatele

U

14.4-5 Název: bod 14.4 priloha 5.pdf
Výsledná kalkulace 2020, ze dne 30. 
03.2021 – výběr (kompletní k 
nahlédnutí u zpracovatele)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

a) žádost Krajské zdravotní, a.s. o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu se 
smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby na období 2017 – 2022 ze dne 26. 6. 2017, ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4. – „Předběžnou 
kalkulaci“ pro rok 2021,

b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2019,

c) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020

B) schvaluje

dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.

a) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu,

b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020 dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu.

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí investiční dotace ve výši 300.000.000 Kč společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální 
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší financování investičních potřeb společnosti v roce 2021 v souladu se Smlouvou o 
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, ve 
znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4. Smlouva byla uzavřena dne 26. 6. 2017. a dále vyúčtování dotace investičních a 
neinvestičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 2019 – odložené investice, za rok 2020 – 
investice.

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

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 7. 6. 2021
2 Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)   Ing. Radim Laibl 8. 6. 2021

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 4. 6. 2021


