
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000345-2020-RAF

Materiál k projednání Zařazen na: 12. 3. 2020

Financování provozu dětské pohotovosti v roce 2020

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě schválené částky v rozpočtu města na rok 2020 na zajištění provozu praktického lékařství pro 
děti a dorost (dále jen "dětská pohotovost") v Městské nemocnici, a.s. předkládáme zastupitelstvu města 
tento materiál. Druh smlouvy byl již dříve zvolen na základě předchozích konzultací s KÚ 
Královéhradeckého kraje z důvodu potřeby neuplatnit princip pravidla de minimis. Předmětná finanční 
částka je již obsažena jmenovitě ve výši 250.000 Kč ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 v 
organizační jednotce rozpočtu (ORJ) 15 zdravotnictví (tuto částku obsahuje i návrh příslušné smlouvy 
zpracovaný po předchozí konzultaci s Městskou nemocnicí, a. s.). Městská nemocnice , a. s. se zavazuje 
touto službou poskytovat zdravotní péči spočívající v zajištění dětské pohotovosti, zejména obyvatelům 
města a spádového území ve správním obvodu ORP v následující provozní době SO, NE, svátek v 
rozsahu 8:00 - 20:00 hodin. Městská nemocnice, a. s. může provozovat tuto službu pouze za podmínky 
vedení oddělené evidence o nákladech a výnosech této služby, zavazuje se využít vyrovnávací platbu za 
plnění závazku poskytovat tuto službu výlučně pro účely poskytování této služby, aniž by byla dotčena 
schopnost nemocnice dosáhnout přiměřeného zisku. Město stanovilo podporu ve výši 182 Kč na 1 
hodinu provozu dětské pohotovosti a to maximálně do výše 250.000 Kč za období od 01.01.2020 do 
31.12.2020. Obracíme se tedy na zastupitelstvo města, aby svým doporučením, vzhledem k výši 
poskytované částky, vyjádřilo podporu tomuto záměru. Přijetí navrhovaného usnesení nevyvolá další 
nároky na již schválený rozpočet města na rok 2020.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 26. 2. 2020
Materiál bude zároveň projednán i finančním výborem zastupitelstva města dne 11.03.2020.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 15 - Zdravotnictví, kryto: ANO, částka: 250.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. za podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 tohoto materiálu, poskytnutí 
vyrovnávací platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad 
Labem za plnění závazku veřejné služby - zajištění provozu dětské pohotovosti v roce 
2020,

1.2. v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a bodem 1.1. tohoto usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 
RAF/FIN-2020/0201 pro výše uvedený účel s Městskou nemocnicí, a. s. se sídlem 
Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem 
této smlouvy.

2. ukládá

vedoucímu RAF

2.1. předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. RAF/FIN-2020/0201 v 



souladu s bodem 1.2. tohoto usnesení.

Termín: 20. 3. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby 

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


