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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na
zabezpečení LPS pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
s poskytovatelem zdravotní péče Nemocnice Žatec, o.p.s., IČ 25026259, Husova 2796, Žatec dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 227.000,00 Kč, a to zapojení
účelové neinvestiční dotace do rozpočtu města. Rozpočtové opatření bude platné ve chvíli připsání
finančních prostředků na účet města Žatce.
Org. 400 – neinvestiční účelová dotace poskytnutá z rozpočtu Ústeckého kraje dle usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 007/10Z/2018 ze dne 29. 1. 2018, určená na zabezpečení
lékařské pohotovostní služby v roce 2018 ve výši 227.200,00 Kč.
Zodpovídá: Ing. Renata Sedláková
Termín: 30.3.2018
2. Zdůvodnění:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
závazku veřejné služby na zabezpečení LPS pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska v období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s poskytovatelem zdravotní péče Nemocnice Žatec, o.p.s., IČ 25026259,
Husova 2796, Žatec, a to z důvodu navýšení krajské neinvestiční dotace poskytované jednotlivým
městům na zajištění LPS.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě usnesení ze dne 11.12.2017 odsouhlasilo poskytnutí
dotace ve výši 2.142.800,- Kč na financování lékařské pohotovostní služby pro spádovou oblast
Žatecka a Podbořanska a na základě usnesení 007/10Z/2018 ze dne 29.1.2018 rozhodnulo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje o navýšení této dotace o částku 227.200,- Kč.
3. Příloha:
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS.

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby
uzavřena podle ust. 159 a násl. Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Objednavatel:
Město Žatec
se sídlem
: nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
zastoupený
: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Žatce
IČ
: 00265781
DIČ
: CZ00265781
Bankovní spojení
: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu
: 9005-422481/0100
Zástupce pro veřejná jednání: vedoucí finančního odboru
Jméno
: Ing. Renata Sedláková
Telefon,fax
: 415 736 200
e-mail
: sedlakova@mesto-zatec.cz
a
Poskytovatel
Nemocnice Žatec, o.p.s.
se sídlem
zapsaný

: Husova 2796, 438 01 Žatec
: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl O, vložka 11 ze dne 2.10.1997
zastoupený
: Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem, ředitelem o.p.s.
IČ
: 25026259
DIČ
: CZ25026259
Bankovní spojení
: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu
: 12132481/0100
Místo provozování
: Poliklinika Žatec
Zástupce pro veřejná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Zetek
Telefon/mobil
: 414 110 114
e-mail
:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby (dále jen „dodatek“)
1) Objednavatel a poskytovatel se z důvodu změny výše vyrovnávací platby dohodli na následujících
změnách smlouvy o zajištění závazku veřejně služby na zabezpečení lékařské pohotovostí služby
uzavřené dne 7.3.2018 (dále jen „smlouva“):

Dosavadní znění odst. 1 v článku III. Povinnosti objednavatele smlouvy se ruší a nahrazuje se novým
znění takto:
„Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS
vyrovnávací platbu nejvýše však do částky 2.370.000,00 Kč za celé smluvní období od 1.1.2018 do
31.12.2018.“
2) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednavatel obdrží 2
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení.
4) O navýšení vyrovnávací platby a uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města
Žatce usnesením č……. ze dne ……

Za objednavatele:
V Žatci dne:

Za poskytovatele:
V Žatci dne:

…………………………………………………….
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města Žatce

……………………………………………………..
Mgr. Ing. Jindřich Zetek
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

