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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na období kalendářního roku 2016 

mezi objednatelem Statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem 

Krajskou zdravotní, a.s. 

2. poskytnutí doplatku vyrovnávací platby ve výši 532,80 tis. Kč společnosti 

Krajská zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 

2016 v souladu s podmínkami dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy  

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.18/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 bylo 

rozhodnuto o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.200.000,- Kč Statutárnímu 

městu Ústí nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti Ústí nad 

Labem v roce 2016. 

Rada města Ústí nad Labem dne 27. 1. 2016, usn. č. 48/16 schválila přijetí výše uvedené 

účelové neinvestiční dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro období roku 2016 mezi příjemcem dotace Statutárním městem Ústí 

nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem. Smlouva byla uzavřena dne 3. 2. 2016. 

Finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením zapojeny do neinvestiční části výdajového 

rozpočtu OMOŠ (RM dne 30. 3. 2016, č. usn. 195/16). 

Zastupitelstvo Ústí nad Labem dne 20. 4. 2016, č. usn. 187/16 schválilo uzavření Smlouvy  

o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na období 

kalendářního roku 2016 mezi objednatelem Statutárním městem Ústí nad Labem  

a provozovatelem Krajskou zdravotní, a.s. a poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 

1.200.000,- Kč společnosti Krajská zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní 

služby v roce 2016. Finanční prostředky byly Krajské zdravotní poskytnuty dne 16. 5. 2016. 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 bylo 

rozhodnuto o navýšení původní výše účelové neinvestiční dotace Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem o částku 532 800,- Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti 

Ústí nad Labem v roce 2016 za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby. 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo dne 7. 7. 2016, č. usn. 240 /16 přijetí doplatku 

účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 

pro rok 2016 ve výši 532 800,- Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro období roku 2016 mezi 

příjemcem dotace Statutárním městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem. 

Dodatek č. 1 byl s Ústeckým krajem uzavřen dne 13. 7. 2016 a doplatek účelové neinvestiční 

dotace ve výši 532 800,- Kč byl dne 21. 7. 2016 připsán na bankovní účet MmÚ. 

Výše uvedené finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením zapojeny do neinvestiční 

části výdajového rozpočtu OMOŠ (Rozhodnutí primátorky dne 3. 8. 2016, usn. č. 293/16)  

za účelem zajištění doplatku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby při poskytování 

lékařské pohotovostní služby v období roku 2016 na území Statutárního města Ústí nad 

Labem. 

 

Objednatel Statutární město Ústí nad Labem navrhuje z důvodu úpravy výše vyrovnávací 

platby uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení 

lékařské pohotovostní služby s Krajskou zdravotní, a.s., uzavřené dne 12. 5. 2016. 

 

V článku III. odstavec 3) nově zní: 

 

„Po schválení poskytnutí vyrovnávací platby v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem  

a po podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami poukázat  

poskytovateli vyrovnávací platbu v maximální výši 1 732 800,- Kč (slovy: 

jedenmilionsedmsettřicetdvatisíceosmsetkorunčeských) na zabezpečení provozu ordinace 



Důvodová zpráva: 
 

LPS, a to jednorázově, s tím, že vyrovnávací platba bude vyúčtována za podmínek uvedených 

v této smlouvě a případný přeplatek vrácen objednateli.“ 

 

V článku IV. odstavec 3) nově zní: 

 

„Vyrovnávací platba ve výši 1 732 800,- Kč, dle odst. 3) článku III. této smlouvy bude 

poskytnuta do 10 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.“ 
 

Dle Dodatku č. 1 bude navýšení vyrovnávací platby provedeno formou doplatku ve výši 

532 800,- Kč do celkové částky navýšené vyrovnávací platby. 

 

Na základě §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem ke schválení: 

 

1) Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení 

lékařské pohotovostní služby na období kalendářního roku 2016 mezi objednatelem 

Statutárním městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Krajskou zdravotní, a.s. 

Návrh Dodatku č. 1 byl projednán s právním odborem MmÚ. 

2) Poskytnutí doplatku vyrovnávací platby společnosti Krajská zdravotní, a.s. ve výši 

532 800,- Kč na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 -  Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby  

                               na zabezpečení lékařské pohotovostní služby  

 

  

 

 

 


