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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Nemocnice Žatec, o.p.s. Mgr. Ing.
Jindřicha Zetka ze dne 8.6.2020 a schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
10.000.000,00 Kč Nemocnici Žatec o.p.s. Husova 2796, 438 01 Žatec na financování provozních
nákladů nemocnice v souvislosti s epidemii COVID-19. Splatnost návratné finanční výpomoci je
po obdržení avizované dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje, nejpozději do 31.12.2020.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků
z rezervního fondu v celkové výši 10.000.000,00 Kč, takto:
Výdaje:
Výdaje:

741-6171-5901
741-3522-5621

- 10.000.000,00 Kč (RF)
+ 10.000.000,00 Kč (INV návr.fin.výpomoc)

2. Zdůvodnění:

Dne 8.6.2020 byla doručena žádost Mgr. Ing. Jindřicha Zetka o poskytnutí finanční půjčky ve
výši 10.000.000,00 Kč. V souvislosti s epidemii COVID-19 bylo utlumeno poskytování
zdravotní péče. Sekundárně se snížení produkce projevilo i ve výkonech komplementárních
oddělení a v tržbách lékárny. Očekává se, že na 100% výkon se nemocnice vrátí až v polovině
měsíce září roku 2020, V současné době se odhaduje ztráta způsobená vlivem opatření
souvisejících s epidemií COVID-19 ve výši 21 milionů korun.
Ředitel nemocnice Mgr. Ing. Zetek předpokládá, že finanční návratná výpomoc bude uhrazena
z prostředků poskytnutých z avizované dotace ze strany Ústeckého kraje.
Žádost, kterou podalo Město Žatec na Krajský úřad Ústeckého kraje, je koncipována jako
investiční dotace ve výši 5 mil. Kč a provozní dotace ve výši 5 mil. Kč.
Stav rezervního fondu města k 9.6.2020 činí 10.373.000,00 Kč (do ZM již přeložena žádost ZŠ
Petra Bezruče o dotaci ve výši 357.000,00, která bude hrazena z rezervního fondu).
Rada města Žatce projednalo žádost Nemocnice Žatec, o.p.s. na svém jednání dne 15.6.2020 a
nepřijala žádné usnesení. Zároveň pozvala ředitele Nemocnice Žatec, o.p.s. na další jednání
Rady města Žatce, které se uskuteční dne 25.6.2020.
3. Příloha:

Žádost Nemocnice Žatec, o.p.s. ze dne 8.6.2020

