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Návrh na usnesení: 
 

     Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. 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. 

2. poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1 200 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 

v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
               

 

        



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. 

Radou města Ústí nad Labem dne 27. 1. 2016, č. usn. 48/16 bylo schváleno přijetí účelové 

neinvestiční dotace z Ústeckého kraje ve výši 1. 200. 000,- Kč na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro rok 2016 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

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

dotace Statutárním městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156. Smlouva byla uzavřena  

dne 3. 2. 2016. Účelová neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 

1. 200. 000,- Kč, byla dne 15. 2. 2016 připsána na bankovní účet MmÚ.  

Jedná se o účelové finanční prostředky, které podléhají vyúčtování s Krajským úřadem 

Ústeckého kraje. 

Rada města Ústí nad Labem dne 30. 3. 2016, č. usn.195/16 schválila rozpočtové opatření, 

kterým byly finanční prostředky ve výši 1. 200 tis. Kč zapojeny do neinvestiční části 

výdajového rozpočtu OMOŠ, za účelem zajištění vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby při poskytování lékařské pohotovostní služby v období roku 2016 na území 

Statutárního města Ústí nad Labem.  

 

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

Labem ke schválení: 

 

1) 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 poskytovatelem Krajskou zdravotní, a.s. Předmětem smlouvy je úprava 

vzájemných práv a povinností smluvních stran při zabezpečení lékařské pohotovostní 

služby v roce 2016 

Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby  

byl projednán s právním oddělením MmÚ. 

2) poskytnutí vyrovnávací platby společnosti Krajská zdravotní, a.s. ve výši 1.200.000,- Kč  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 

 

 

Příloha č. 1 – návrh Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby zabezpečení lékařské    

                       pohotovostní služby 

 

 

 

 

 

 

 


