Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 15. 10. 2008 od 9:00 hodin do 9:15 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/28Z/2008
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1.
Ing. Jan Řehák (ODS) – předseda návrhové a volební komise
2.
JUDr. Zděnek Lavička (ČSSD)
3.
Jaroslav Cingel (KSČM)
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 2/28Z/2008
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. René Budjače (ODS)
(Hlasování:41 – 0 – 0)
2.

Návrh byl přijat

PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 3/28Z/2008
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva 147/27Z/2008 bod D) d) ze dne 3.9.2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 147/27Z/2008 bod D) d) ze dne
3.9.2008, v části, kde se původní čísla pozemkových parcel: „ p.p.č. 4945/165 a p.p.č.
4945/175“ mění na správné pozemkové parcely: „p.p.č. 4949/165 a p.p.č. 4949/175“.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/28Z/2008
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 28. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 34 – 4 – 7)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 5/28Z/2008
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 14.8. 2008 do 15.9. 2008.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 6/28Z/2008
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva - návrh poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém
kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
2. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Bc. Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 1. 2009

(Hlasování: 37 – 0 – 7)

Návrh byl přijat
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1.
Usnesení č. 7/28Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Nezabylice, se sídlem
Nezabylice 6, PSČ 430 01, IČ: 00673170, a to:
- pozemek: p.p.č. 1047/1 o výměře 12657 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1047/2 o výměře 7598 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1047/3 o výměře 895 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1071/2 o výměře 2226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1071/3 o výměře 5483 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1072/1 o výměře 8705 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1072/4 o výměře 438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1076 o výměře 2340 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nezabylice, k.ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Nezabylice
za kupní cenu 1,613.680,--Kč (40342m2 á 40,--Kč/m2) a podmínky zřízení budoucího
věcného břemene ve prospěch obce Nezabylice, spočívající ve vybudování a umístění
kanalizačního řádu v pozemcích, které jsou předmětem nákupu za jednorázovou úhradu
1.000,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

2.
Usnesení č. 8/28Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velemín, se sídlem
Velemín, 411 31 Velemín, IČ: 00264601, a to:
- pozemek: p.p.č. 736/1 o výměře 535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
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(oddělen z p.p.č. 471/1 o výměře 2351 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 171-187/2006 ze dne 27. 2.2007)
obec Velením, k.ú. Boreč u Lovosic zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín
- pozemek: p.p.č. 656/37 o výměře 1309 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(oddělen z p.p.č. 656/2 o výměře 1559 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 85-189/2006 ze dne 16. 6. 2008)
- pozemek: p.p.č. 653/2 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Velením, k.ú. Dobkovičky zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín
- pozemek: p.p.č. 1143/3 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(oddělen z p.p.č. 1143/1 o výměře 2152 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 129-188/2006 ze dne 11. 6. 2008)
- pozemek: p.p.č. 1074/1 o výměře 4687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1111 o výměře 9377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1135/1 o výměře 1388 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Velením, k.ú. Bílý Újezd zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín
pozemek: p.p.č. 1085/2 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Velením, k.ú. Kletečná zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín

-

- pozemek: p.p.č. 199 o výměře 2823 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Velením, k.ú. Páleč u Milešova zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín
pozemek: p.p.č. 1038 o výměře 2032 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1042/2 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1059/1 o výměře 454 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1059/2 o výměře 833 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1061 o výměře 4405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Velením, k.ú. Milešov u Lovosic zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín

-

za kupní cenu 1.145.040,--Kč (28626 m2 x 40,-Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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B)

ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu
(nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2009

Usnesení č. 9/28Z/2008
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 – úprava podmínek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
prodloužení termínu realizace projektů s dotací za ocenění stuhou v rámci soutěže Vesnice
roku 2008 v Ústeckém kraji.

B)

souhlasí
se změnou IČ uvedeného u obce Liběšice, okr. Litoměřice v usnesení 27/25Z/2008 z IČ
00263896 na IČ 00263893.

C)

uděluje
výjimku z podmínky předložení dokladů potřebných pro uzavření smlouvy do 15.8.2008
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 obcím dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
s tím, že smlouva může být uzavřena po dodání podkladů i po tomto termínu.

Usnesení č. 10/28Z/2008
Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Teplicka v roce 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) si vyhrazuje
na základě § 37 zákona o krajích rozhodování o uzavírání smluv o zajištění služby obecného
hospodářského zájmu (závazku veřejné služby) v podobě zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař
pro dospělé pro oblast Teplicka v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
B) rozhoduje
o uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče se zdravotnickým zařízením MUDr. Hany Pácaltové, IČ: 62787934, která
je přílohou č. 5 tohoto usnesení

Usnesení č. 11/28Z/2008
Návrh na poskytnutí dotací na hospodaření v lesích za rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1) o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na
práce provedené v roce 2008 v době platnosti „Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009“ schváleného usnesením
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Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20.9.2006 a v souladu s ním v
režimu de minimis dle vzoru smlouvy s těmito subjekty:
1) Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina, IČ 00555886
Výše dotace 143 100,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 6 tohoto
usnesení.
2) o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích za rok
2008 v rámci Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckem kraji na
roky 2008 až 2009 v souladu se vzorem smlouvy s těmito subjekty:
1) Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 261289
Výše dotace: 41 520,- Kč
2) Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice, IČ 00261173
Výše dotace: 16 000,- Kč
3) Město Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří,
IČ 261939; Výše dotace: 400 950,- Kč
4) Obec Vrbice, Hlavní 47, 411 64 Vrbice, IČ 00264652
Výše dotace: 87 360,- Kč
5) Obec Vilémov, Vilémov 172, 407 80 Vilémov, IČ 00261769
Výše dotace: 17 480,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 6 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství:
1. předložit schválené smlouvy hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu do 30.11.2008,
2. zajistit administraci uzavřených smluv,
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřených smluv,
Termín: Průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů
Usnesení č. 12/28Z/2008
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zadávání veřejné zakázky na
zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

výběr

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“, a to tak, že:
a) původní text ustanovení čl. IV. Předmět plnění, odst. (1) ve znění
“Oba účastníci se zavazují spolupracovat na výběru zájemců z řad dodavatelů, kteří řádně
prokázali splnění kvalifikačních předpokladů na základě oznámení dle § 28 Zákona.
Vybraným zájemcům bude zaslána písemná výzva k podání nabídky. K hodnocení
doručených žádostí bude Krajem jmenována komise pro posouzení kvalifikace skládající se z
5 členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 2 členy. Každý z účastníků
navrhne současně i stejný počet náhradníků. Po vyhodnocení žádostí bude ze všech žádostí,
splňujících požadovaná kvalifikační kritéria, vybráno 5 dodavatelů, na základě objektivních
kritérií dle § 61 Zákona a to podle doložené výše obratu v oblasti stavebních prací za
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předchozí tři účetní období a podle doložených osvědčení objednatelů o řádném plnění
realizovaných zakázek v posledních pěti letech se zaměřením na stavby pozemních
komunikací, kteří budou vyzváni k podání vlastní nabídky.“
se ruší a nahrazuje tímto textem
“Oba účastníci se zavazují spolupracovat na výběru zájemců z řad dodavatelů, kteří řádně
prokázali splnění kvalifikačních předpokladů na základě oznámení dle § 28 Zákona.
Vybraným zájemcům bude zaslána písemná výzva k podání nabídky. K hodnocení
doručených žádostí bude Krajem jmenována komise pro posouzení kvalifikace skládající se z
5 členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 2 členy. Každý z účastníků
navrhne současně i stejný počet náhradníků. Po vyhodnocení žádostí bude ze všech žádostí,
splňujících požadovaná kvalifikační kritéria, vybráno 5 dodavatelů, na základě objektivního
kritéria náhodného výběru provedeného losem dle § 61 odst. 4 Zákona, kteří budou vyzváni
k podání vlastní nabídky.“
b) původní text ustanovení čl. V. Doba plnění ve znění
„Oznámení o zakázce k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek,
uveřejňovacím subsystému bude Krajem, dle čl. IV odst. 1, odesláno nejpozději do
12. 5. 2008. Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatelům vybraným
způsobem dle čl. IV odst. 1 odeslána nejpozději do 9.06.2008. Oba účastníci se zavazují
vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s uchazečem vybraným v předmětném užším
řízení mohly být uzavřeny na základě jeho řádného vyhodnocení nejpozději do 31.07.2008.“
se ruší a nahrazuje tímto textem
„Oznámení o zakázce k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek,
uveřejňovacím subsystému bude Krajem, dle čl. IV odst. 1, odesláno nejpozději do
12. 5. 2008. Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatelům vybraným
způsobem dle čl. IV odst. 1 odeslána nejpozději do 31. 12. 2008. Oba účastníci se zavazují
vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s uchazečem vybraným v předmětném užším
řízení mohly být uzavřeny na základě jeho řádného vyhodnocení nejpozději do 28. 2. 2009.“
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dodatek č. 1, jehož předmětem
je změna ustanovení čl. IV. odst. (1) a čl. V. Smlouvy o společném postupu při zadání
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“, uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o uzavření dodatku č.
1 uvedeného v bodu A) odst. 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

Usnesení č. 13/28Z/2008
Mimořádná dotace obcím na revitalizaci infrastruktury – doplnění č. 1
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí mimořádné investiční dotace na revitalizaci infrastruktury dle § 36 odst. 1 písm.
d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. Obec Měcholupy
IČ: 265233
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sídlo: Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Zřízení chodníku v obci – I. etapa
2. Obec Droužkovice
IČ: Rudé Armády 80, 431 44 Droužkovice
sídlo: Rudé Armády 80, 431 44 Droužkovice
výše dotace: 200 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba chodníku Droužkovice

Usnesení č. 14/28Z/2008
Fond zaměstnavatele
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
potvrzuje,
že usnesení č.17/4/2001, kterým byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele, vyjadřovalo vůli
zastupitelstva nejen k tvorbě fondu zaměstnavatele, ale i k jeho samotnému zřízení v souladu
s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
(Hlasování: 36 – 2 – 5)

Hlasování společné pro usnesení č.
7/28Z/2008 – 14/28Z/2008

Návrh byl přijat

Seznam příloh:

Příloha č. 1 k usnesení č. 6/28Z/2008

-

Globální grant
1.1 Zkvalitnění počátečního
vzdělávání v Ústeckém kraji - návrh poskytnutí
dotací

Příloha č. 2 k usnesení č. 6/28Z/2008

-

Globální grant 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém
kraji – návrh poskytnutí dotací

Příloha č. 3 k usnesení č. 6/28Z/2008

-

Globální grant 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol
a škol a školských zařízení – návrh poskytnutí
dotací

Příloha č. 4 k usnesení č. 9/28Z/2008

-

Přehled obcí žádající o prominutí nedodržení
termínu pro předložení podkladů

Příloha č. 5 k usnesení č. 10/28Z/2008 -

Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na
zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
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Příloha č. 6 k usnesení č. 11/28Z/2008 -

Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření
v lesích 30. 8. – 29. 9. 2008
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Příloha č. 4 k usnesení č. 9/28Z/2008

Přehled obcí žádající prominutí nedodržení termínu pro předložení podkladů

ORP
Louny

Obec
Obec Blšany u Loun

Název projektu

Dotace

Oprava chodníků,zpevněné plochy

250,000

Litoměřice Obec Brňany

Územně plánovací dokumentace

132,000

Lovosice

Obec Dlažkovice

Vypracování územního plánu Dlažkovice

287,000

Litvínov

Obec Hora Svaté Kateřiny

Územní plán Hora Svaté Kateřiny

290,000

Bílina

Obec Hrobčice

Rekonstrukce kuchyně MŠ Hrobčice

100,000

Bílina

Obec Hrobčice

1.změna územního plánu Hrobčice

287,000

Louny

Obec Chožov

Opravy hřbitovních zdí

250,000

Litoměřice Obec Chudoslavice

Úprava územního plánu Chudoslavice

200,000

Děčín

Obec Janov

Oprava místních komunikací Janov

200,000

Děčín

Obec Janov

Územní plán obce Janov

136,000

Děčín

Obec Janská

Vypracování územně plánovací dokumentace

200,000

Louny

Obec Koštice

Přechodné uložiště tříděného odpadu

125,000

Litoměřice Obec Křešice

Oprava výklenkové kapličky Zahořany

110,000

Děčín

Obec Labská Stráň

Územní plán obce Labská Stráň

147,000

Bílina

Obec Lukov

Výměna oken v havarijním stavu

128,000

Bílina

Obec Lukov

Územně plánovací dokumentace

200,000

Lovosice

Obec Prackovice nad Labem

Oprava oken a schodiště ObÚ

112,000

Louny

Obec Úherce

Vypracování ÚP Obce Úherce

200,000

Teplice

Obec Újezdeček

územně plánovací dokumentace

200,000

Děčín

Obec Velká Bukovina

Územní plán Velká Bukovina

195,000

Rekonstrukce veřejného osvětlení

200,000

Chomutov Obec Všehrdy
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o zajišt ní
závazku ve ejné služby
uzav ená podle ust. § 269 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis

íslo objednatele :
íslo provozovatele :

Smluvní strany
Objednatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
I
: 70892156
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení : eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání:
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 435, 475 200 245
e-mail
: severa.p@kr-ustecky.cz
a
Provozovatel:
„organizace“
zastoupené
:
:
I
se sídlem
:
Bankovní spojení :
íslo ú tu:
:
Zástupce pro v cná jednání:
telefon, fax
:
e-mail
:
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O ZAJIŠT NÍ ZÁVAZKU VE EJNÉ SLUŽBY
na zabezpe ení ambulantní pohotovostní pé e

lánek I.
Ú el a p edm t smlouvy
1. Ú elem smlouvy je zajistit službu obecného hospodá ského významu poskytnutím zdravotní
pohotovostní pé e jako ve ejné služby spo ívající v poskytování ambulantní pohotovostní pé e
(dále jen APP) pro spádové území m sta ………. v roce 2009, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2
písm.e) zákona . 160/1992 Sb., o zdravotní pé i v nestátních zdravotnických za ízeních, ve zn ní
pozd jších p edpis .

2. P edm tem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran p i zajišt ní závazku
ve ejné služby v podob zabezpe ení APP.
3. Provozovatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zabezpe it
organizaci a provoz (poskytování zdravotní pé e) ordinace APP v oboru ……, v rozsahu
stanoveném v lánku II. této smlouvy.
(Pozn. zde výb r odbornosti dle provozovatele, tj. praktický léka pro d ti a dorost, praktický léka
pro dosp lé nebo praktický léka pro dosp lé se zabezpe ením pé e pro d ti a dorost,)
4. Objednatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou uhradit
provozovateli vyrovnávací platbu za zabezpe ení APP v rozsahu uvedeném v lánku II. této
smlouvy, p i respektování platebních podmínek stanovených v lánku IV. této smlouvy.
5. Vyrovnávací platba se skládá z prokazatelné ztráty vzniklé provozovateli v d sledku zabezpe ení
APP a její sou ástí je p im ený zisk provozovatele. Za p im ený zisk lze považovat max. 10%
z náklad vzniklých v daném ú tovacím období a za jeho následné zdan ní odpovídá provozovatel.
P i výpo tu vyrovnávací platby a její následné úhrad budou zohledn ny p íjmy, které
provozovatel získal v d sledku zabezpe ení APP.
6. Provozovatel bere na v domí, že vyrovnávací platbou podle p edchozího bodu této smlouvy je
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 28. 11. 2005 o použití l. 86
odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve form vyrovnávací platby za závazek ve ejné služby
poskytované ur itým podnik m pov eným poskytováním služeb obecného hospodá ského
charakteru íslo 2005/842/ES, uve ejn né v ú edním v stníku L 312, 29/11/2005 S. 0067-0073
(dále jen „Rozhodnutí ES“).

lánek II.
Povinnosti Provozovatele
Provozovatel je povinen:
1) Zabezpe it provoz (poskytování zdravotní pé e) ordinace(í) APP:
a) v pracovních dnech v asovém úseku od ….. do …… hod.,
b) ve dnech pracovního klidu v asovém úseku od ……. do …… hod..
(Pozn. rozsah provozu ordinace/ordinací APP bude upraven dle zvolené odbornosti jednotlivého
provozovatele a dohody s ním.)
2) Na základ výzvy objednatele v souvislosti se zhodnocením situace ve spádové oblasti zajistit
provoz ordinace APP v delším než výše uvedeném asovém rozsahu a to z d vodu zajišt ní
pot ebných zdravotnických služeb, p edevším v souvislosti s protiepidemickými opat eními, p i
p írodních katastrofách, apod.. Písemnou formou oznámit objednateli:
a) datum zahájení a ukon ení období ve kterém byl zajišt n rozší ený provoz ordinace,
b) asový rozsah rozší eného provozu ordinace APP.
3) Zabezpe it po ukon ení provozu ordinace APP ohledání zem elé osoby a vypln ní ohledacího
listu léka em (vykonávajícím službu v ordinaci APP) takto:
a) ve dnech Pond lí až tvrtek v asovém období, které za íná koncem provozní doby p íslušné
ordinace APP a kon í v 06:00 hod. následujícího dne,
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b) ve dnech Pátek a Sobota v asovém období, které za íná koncem provozní doby p íslušné
ordinace APP a kon í v za átkem provozu ordinace APP následujícího dne,
c) v Ned li v asovém období, které za íná koncem provozní doby p íslušné ordinace APP
a kon í v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech Pond lí až tvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje pracovní
den, v asovém období, které za íná koncem provozní doby p íslušné ordinace APP a kon í
v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pond lí až tvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v asovém
období, které za íná koncem provozní doby p íslušné ordinace APP a kon í v za átkem
provozu ordinace APP následujícího dne,
v etn zajišt ní dopravy léka e na místo výkonu ohledání zem elé osoby a zp t.
(Pozn. body a) - e) budou vybrány dle zvoleného rozsahu ordina ní doby APP.)
4) Zabezpe it, aby ú etnictví týkající se APP, bylo v souladu s obecn závaznými právními p edpisy,
zejména se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , a bylo vedeno
odd len .
5) Uvád t viditeln na všech písemnostech a p i všech akcích souvisejících s realizací APP,
že aktivita nebo služba byla objednána Ústeckým krajem.
6) Umožnit pov eným pracovník m objednatele provád t kontrolu v cného pln ní, tj. erpání
vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní evidence, kontrolu
p ítomnosti zdravotnického personálu v ordina ní dob apod..
7) Informovat neprodlen , nejpozd ji však do 7 dn od rozhodné skute nosti, pracovníky objednatele
o všech zm nách, týkajících se identifikace provozovatele nebo zp sobu organizace a zabezpe ení
APP.
8) P edkládat pravidelný m sí ní výkaz o zabezpe ení provozu ordinace APP - návšt vnost a výkaz
o nákladech p i zabezpe ení provozu ordinace APP, prost ednictvím formulá , které jsou jako
p ílohy . 2 a . 3 nedílnou sou ástí této smlouvy.
9) Informovat objednatele o p ijetí pen žních prost edk nebo dar poskytnutých provozovateli
t etími osobami v souvislosti se zabezpe ením APP. P ijaté pen žní prost edky nebo dary
zohlednit p i výpo tu vyrovnávací platby a p i zpracovávání pravidelného m sí ního vyú tování
ve výkazu o nákladech p i zabezpe ení a provozu ordinace APP.
10) Respektovat p ijaté záv ry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem
objednatele, které mohou vést i k vylou ení poskytnutí a vrácení jakékoli nadm rné vyrovnávací
platby.

lánek III.
Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen:
1) Uhradit provozovateli za zabezpe ení provozu (poskytování zdravotní pé e) ordinace APP
vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009. Plán ro ních náklad
a výnos provozu ordinace APP na uvedené období bude p edložen provozovatelem objednateli
p ed podepsáním smlouvy a bude jako p íloha . 1 nedílnou sou ástí této smlouvy.
2) Uhradit provozovateli vyrovnávací platbu za zabezpe ení provozu (poskytování zdravotní pé e)
ordinace APP za podmínek uvedených v odst. 2) lánku II. této smlouvy nad rámec uvedený
v odst. 1) tohoto lánku.
3) Poskytnout provozovateli za provedení jednoho každého ohledání zem elé osoby v dob po
ukon ení provozu ordinace APP a vypln ní ohledacího listu, dle odst. 3 lánku II. této smlouvy,
odm nu ve výši 500,- K .
4) Informovat neprodlen , nejpozd ji však do 7 dn od rozhodné skute nosti, provozovatele o všech
zm nách, týkajících se identifikace objednatele nebo zp sobu organizace a zabezpe ení APP.
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lánek IV.
Platební podmínky
1) Vyrovnávací platba dle odst. 1) lánku III., p ípadná vyrovnávací platba dle odst. 2) lánku III.
a odm na dle odst. 3) lánku III. této smlouvy budou uhrazeny vždy m sí n na základ souhrnné
faktury vystavené a doru ené provozovatelem objednateli.
2) Faktura bude vystavena m sí n v termínu do 15. dne následujícího m síce po m síci, ve kterém
došlo k realizaci APP.
3) Za m síc prosinec provozovatel vystaví a doru í zálohovou fakturu objednateli nejpozd ji
do 10. prosince. Vyú tování poskytnuté zálohy bude provedeno a doru eno provozovatelem
objednateli nejpozd ji do 15. ledna následujícího roku.
4) P ílohou faktury bude výkaz o zabezpe ení provozu ordinace APP a výkaz o nákladech
na zabezpe ení provoz ordinace APP, dle odst. 8) lánku II. této smlouvy.
5) P ílohy faktury zašle provozovatel také v elektronické podob na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
6) Faktury budou splatné do 15-ti dn od doru ení objednateli a budou mít náležitosti da ového
dokladu dle § 28 zákona . 235/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
7) V p ípad , že faktura nebude spl ovat náležitosti da ového dokladu dle § 28 zákona
. 235/2004 Sb, ve zn ní pozd jších p edpis nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávn n ji vrátit provozovateli na dopln ní nebo p epracování, aniž by byl v prodlení s její
úhradou. Po doru ení opravené i dopln né faktury za íná b žet nová lh ta splatnosti.
8) Platba se považuje z hlediska její v asnosti za provedenou dnem p edání p íkazu k úhrad
pen žnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto p íkazu proplacena.
9) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují p íslušná ustanovení zákona . 320/2001 Sb.,
o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve
zn ní pozd jších p edpis . Dále pak ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , kdy se za porušení rozpo tové kázn
považuje každé neoprávn né použití pen žních prost edk poskytnutých z rozpo tu Ústeckého
kraje v souvislosti s pln ním závazk vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících
p ípadech:
a) provozovatel erpal vyrovnávací platbu, p i emž nezajistil provoz ordinace APP v rozsahu
ordina ních hodin stanovených touto smlouvou,
b) provozovatel erpal vyrovnávací platbu, p i emž nezajistil provoz ordinace APP v odbornosti
stanovené odst. 3 lánku I.,
c) p i výpo tu vyrovnávací platby provozovatel do p íjm nezahrnul platby získané
od zdravotních pojiš oven za ošet ování pacient v rámci APP,
d) p i výpo tu vyrovnávací platby provozovatel do p íjm nezahrnul ostatní finan ní p íjmy
získané v souvislosti s provozem ordinace APP,
e) p i výpo tu vyrovnávací platby provozovatel zahrnul do náklad položky, které nesouvisí
s provozem ordinace APP a jejich uplatn ní do náklad je v rozporu se zn ním této smlouvy.
10) V p ípad , že provozovatel nezabezpe í provoz ordinace APP v celém rozsahu dle odst. 1) a 2)
lánku II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skute nou dobu provozu
APP. Objednatel je dále oprávn n za každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) a 2)
lánku II požadovat na provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše m sí ní
vyrovnávací platby za kalendá ní m síc, ve kterém provozovatel nezabezpe il provoz ordinace
APP v celém rozsahu dle odst. 1) a 2) lánku II. této smlouvy.
11) V p ípad dodate ného kontrolního zjišt ní objednatele v tom, že provozovatel nezabezpe il
provoz ordinace APP v celém rozsahu dle odst. 1) a 2) lánku II. této smlouvy a p itom mu byla za
dané období objednatelem uhrazena ádná faktury s p íslušnou vyrovnávací platbou, m že
objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyú tování a to ve výši odpovídající neoprávn n
vyú tované ástce. Objednatel je dále oprávn n za každý den porušení povinností uvedených
v odst. 1) a 2) lánku II požadovat na provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše
m sí ní vyrovnávací platby za kalendá ní m síc, ve kterém provozovatel nezabezpe il provoz
ordinace APP v celém rozsahu dle odst. 1) a 2) lánku II. této smlouvy.
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12) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace APP (v . ohledání zem elé osoby) vykáže
provozovatel APP p íslušným zdravotním pojiš ovnám. Takto získané p íjmy od zdravotních
pojiš oven zaznamená v ú etních výkazech jako p íjmovou položku provozu APP.
13) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finan ní prost edky vynaložené p edevším
na odm ny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v míst obvyklé, nezbytné materiální
vybavení a ostatní náklady vzniklé v souvislosti se zabezpe ením provozování ordinace APP,
p ípadn pouze pom rná ást t chto náklad , pokud tyto náklady vznikly v d sledku spole né
realizace inností stanovených touto smlouvou a jiných inností, které provozovatel také
vykonává. Za neuznatelné náklady jsou považovány finan ní prost edky vynaložené na po ízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nákup p ístroj , za ízení, software,
hardware atd.).
14) Provozovatelem zpracovaný plán náklad a výnos provozu ordinace APP na uvedené období,
který je jako p íloha . 1 nedílnou sou ástí této smlouvy, lze m nit pouze formou písemného
dodatku ke smlouv a d vodem pro jeho p epracování mohou být p edevším zásadní systémové
zm ny ovliv ující organizaci a zabezpe ení APP (nap . zm na legislativních norem u p edm tné
oblasti, úprava plateb zdravotních pojiš oven za dot ený druh zdravotní pé e aj.) a pln ní
smluvních podmínek v souladu s odst. 2) lánku II.
15) Ostatní obecné podmínky provozování APP, které nejsou specifikovány v této smlouv , jsou
upraveny v principech zabezpe ení APP v Ústeckém kraji od 1. 1. 2008, které jsou jako
p íloha . 4 nedílnou sou ástí této smlouvy.

lánek V.
Záv re ná ustanovení
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu ur itou od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Tuto smlouvu lze m nit
i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných a íslovaných dodatk .
2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními stranami a ú innosti
dnem 1. 1. 2009.
3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.
4) Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní samosprávy,
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona . 106/1999 Sb.,
o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany souhlasn prohlašují,
že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není ozna ován za obchodní tajemství.
Provozovatel prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv uvedeny (nap .
o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto závazkového
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají povinnosti
ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a zve ejn ním.
5) Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se bude ídit
obchodním zákoníkem,
6) Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou:
a) p íloha . 1 – „Plánované ro ní náklady a výnosy provozu ordinace APP“
b) p íloha . 2 – „Výkaz o zabezpe ení a provozu ordinace APP - návšt vnost“,
c) p íloha . 3 – „Výkaz o nákladech p i zabezpe ení a provozu ordinace APP“,
d) p íloha . 4 – „Principy zabezpe ení ambulantní pohotovostní pé e v Ústeckém kraji
od 1.1. 2008.“
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7) Ústecký kraj tímto potvrzuje, že:
o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením . ………
ze dne ……...
8) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, p i emž objednatel obdrží 2
vyhotovení a provozovatel obdrží 1 vyhotovení..

Za objednatele:
V Ústí nad Labem dne…………….

…………………………………..…
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Za provozovatele:
V ………………… dne ………………

……………………………………….
„jméno“
„funkce“
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P íloha . 1:

Plánované ro ní náklady a výnosy provozu ordinace APP
odbornost ordinace(í) APP

organizace (název, sídlo)

Nákladová/Výnosová položka

P edpokládané erpání vyrovnávací platby z rozpo tu
Ústeckého kraje na zajišt ní APP v roce 2009 (v K )

1. Náklady celkem
1.1. Mzdové náklady
1.2. Provozní náklady
1.3. Platby za služby a vnitronáklady
1.4. Ostatní náklady

2. Odm na provozovateli
(max. 10% z celkových náklad )
3. Výnosy
3.1. Platby zdravotních pojiš oven
3.2. Ostatní výnosy

Celková výše vyrovnávací platby
z rozpo tu Ústeckého kraje

v
dne

………………………………………………
razítko a podpis statutárního zástupce provozovatele
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P íloha . 2:

M sí ní výkaz o zabezpe ení a provozu ordinace APP – návšt vnost
M síc:

Provozovatel APP:

APP:

Stanovišt APP:

Sm na APP
Den

od

do

Po et hodin
CELKEM

Po et ošet ených pacient
(v období)
6:00 - 14:59

15:00 - 05:59

Pacient
CELKEM

Po et ohledání
(mimo ordina ní
dobu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
M síc - vypl ujte pomocí íselného ozna ení m síc (nap .: 1/200x, 2/200x, …)
Provozovatel APP - vypl ujte název nestátního zdravotnického za ízení zajiš ujícího provoz stanovišt APP
APP - vypl ujte zkratky PED (d ti a dorost), PRL (dosp lá), SPOL (spole ná PED+PRL)
Stanovišt - vypl ujte m sto (obec), ve kterém je provozována ordinace APP
Sm na APP (od-do) - zahájení a ukon ení sm ny APP (p .: 18:00-21:00 nebo p i epidemiích nap . 16:00-24:00;…)
Po et ošet ených pacient - vypl ujte sumárn po et pacient ošet ených v daném asovém rozmezí
Po et ohledání - po et ohledání zem elých uskute n ných v rámci systému APP)
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P íloha . 3:

M sí ní výkaz o nákladech p i zabezpe ení a provozu ordinace APP
Provozovatel APP:

Ordinace:

Stanovišt APP:

Období:

Mzdové náklady:
Odm na personálu (za azení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elekt ina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a ú etní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Vnitronáklady (za azení viz. Poznámky)
Mzdová a ú etní agenda
Administrativa (podklady pro zdravotní pojiš ovny, fakturaci, ...)
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní
Ostatní náklady:
Léky + zdrav. materiál
Kancelá ské pot eby
Kopírování a tiskopisy
istící a hygienické prost edky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (za azení viz. Poznámky):
ZISK PROVOZOVATELE (max. 10% z náklad , nezdan ný)
Výnosy - pojiš ovny (v . za ohledání)
Výnosy - ostatní (dotace m st, obcí, platby pacient , dary apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA OBJEDNATELE
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace
APP za uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpo et Hospodá ského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odm na personálu - službukonající personál tj. zam stnanci, dohody o VP , o provedení práce atd.
Vnitronáklady - paušáln hrazené podíly jednotlivých st edisek ZZ z celkových provozních náklad
Provozovatel - zdravotnické za ízení zajiš ující provoz APP
Stanovišt - místo provozování ordinace APP
Ordinace - PED (pro d ti a dorost), PRL (pro dosp lé), SPOL (spole ná ordinace PED+PRL)
Období - m síc a rok
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P íloha . 4

PRINCIPY
zabezpe ení ambulantní pohotovostní pé e
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2008

1.

Ambulantní pohotovostní pé e slouží pouze k ešení náhlých onemocn ní
i zhoršení zdravotního stavu, kdy stupe postižení nevyžaduje zásah
zdravotnické záchranné služby.

2.

Ambulantní pohotovostní pé e neslouží k ešení d íve vzniklých onemocn ní
i zhoršení zdravotního stavu, p i kterých ob an nevyhledal v asnou
léka skou pé i.

3.

Nahodilé p ípady první pomoci (náhlé zhoršení zdravotního stavu), je každý
praktický
léka
s odborností
pro d ti a dorost,
pro dosp lé
nebo ve stomatologii, povinen poskytnout v rámci obecné povinnosti
zdravotnických pracovník .

4.

Ob ané, kte í nejsou registrováni u žádného praktického léka e s odborností
pro d ti a dorost, pro dosp lé nebo ve stomatologii se mohou obrátit
na svoji zdravotní pojiš ovnu, která je povinna svému pojišt nci zajistit
registraci u kvalifikovaného léka e v p íslušné odbornosti.

5.

Organizace provozování ordinace ambulantní pohotovostní pé e bude
zajišt na na základ konsenzu mezi krajem a obcí formou uzav ené dohody
mezi obcí (event. krajem) a zdravotnickým za ízením pov eným organizací
ordinace ambulantní pohotovostní pé e.

6.

Organizace ambulantní pohotovostní pé e bude zajišt na zejména
se zam ením na poskytování srovnateln dostupné pé e ve spádovém
území odpovídajícímu území okresu.

7.

Doporu ený rozsah sít ordinací ambulantní pohotovostní pé e a organizaci
provozu ordinace ambulantní pohotovostní pé e je následující:
a. Ordina ní hodiny jsou stanoveny takto:
i. v pracovních dnech v délce nejmén 3 hodiny tak, aby provoz
ordinace APP pokryl asový úsek od 18:00 do 20:00 hod.,
ii. ve dnech pracovního klidu v délce nejmén 9 hodin tak, aby
provoz ordinace APP pokryl asový úsek od 10:00 do 17:00 hod.,
iii. obec ve spádové oblasti m že zajistit provoz ordinace APP
v delším asovém rozsahu a to z d vodu zajišt ní pot ebných
zdravotnických
služeb,
p edevším
v souvislosti
s protiepidemickými
opat eními,
p i p írodních
katastrofách, apod.,
iv. v pracovních dnech v délce kratší než 3 hodiny a ve dnech
pracovního klidu v délce kratší než 9 hodin.
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b. Na spádovém území okresu má být zajišt na ordinace ambulantní
pohotovostní pé e v pracovních dnech a ve dnech pracovního klidu
pro odbornost praktický léka pro dosp lé a praktický léka pro d ti
a dorost samostatn .
c. Na spádovém území obce s rozší enou p sobností, ve spádovém území
daného okresu, m že být zajišt na další ordinace ambulantní
pohotovostní pé e v pracovních dnech a ve dnech pracovního klidu
kombinovanou formou (praktický léka pro dosp lé se zabezpe ením
pé e pro d ti a dorost), ve dnech pracovního klidu m že být zajišt na
pro odbornost praktický léka pro dosp lé a praktický léka pro d ti
a dorost samostatn .
d. Na spádovém území kraje má být zajišt na alespo jedna ordinace
ambulantní pohotovostní pé e ve dnech pracovního klidu pro odbornost
stomatologie.
e. Takto stanovená sí ordinací ambulantní pohotovostní pé e zajiš uje
odpovídajícím zp sobem dostupnost zdravotní pé e pro ob any
ve všech oblastech Ústeckého kraje.
8.

Výb r zdravotnického za ízení, které bude zajiš ovat provoz ordinace
ambulantní pohotovostní pé e v p íslušné spádové oblastí je v kompetenci
obce.

9.

Každá ordinace ambulantní pohotovostní pé e pro dosp lé, resp. v ní sloužící
léka , zajiš uje i ohledání zem elé osoby a to i po skon ení ordina ní doby
ordinace ambulantní pohotovostní pé e, vždy do 6:00 hod. následujícího dne
ve všedních dnech, resp. do za átku ordina ní doby ordinace ambulantní
pohotovostní pé e následujícího dne ve dnech pracovního klidu
(provozovatel – zdravotnické za ízení zajistí službukonajícímu léka i dopravu
na místo ohledání a zp t).

10. Financování
je zajišt no:

provozování

ordinace

ambulantní

pohotovostní

pé e

a. Prost ednictvím zdravotního pojišt ní dle zákona . 48/1997 Sb.,
o ve ejném zdravotním pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis (veškeré
zdravotní výkony provedené v rámci ordinace ambulantní pohotovostní
pé e a p i ohledání zem elé osoby vykáže provozovatel ordinace
ambulantní pohotovostní pé e p íslušným zdravotním pojiš ovnám
(p íjmová resp. výnosová položka).
b. Prost ednictvím smluvního
krajem) a zdravotnickým za
ve ejné
služby
na zajišt
a poskytováním zdravotní pé

vztahu uzav eného mezi obcí (event.
ízením, jehož p edm tem bude závazek
ní
inností
spojených
s organizací
e v rámci ambulantní pohotovostní pé e.

c. Prost ednictvím dotace kraje m stu (obci) na zabezpe ení ambulantní
pohotovostní pé e v p íslušné spádové oblasti v rozsahu stanoveném
bodem 7. písm. a) odst. i. a ii.. V p ípad , že je ordinace APP
provozována v rozsahu dle bodu 7. písm. a) odst. iv., dotace kraje
m stu (obci) se v p íslušné výši zkrátí.
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d. Prost ednictvím poskytování pen žních dotací, dar apod. provozovateli
ordinace ambulantní pohotovostní pé e jakýmkoliv subjektem.
11. Za doporu ené uznatelné provozní náklady mohou být považovány finan ní
prost edky vynaložené na odm ny zdravotnického personálu, energie,
nájemné v míst obvyklé, nezbytné materiální vybavení.
12. Za doporu ené neuznatelné náklady jsou považovány finan ní prost edky
vynaložené na po ízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(nákup p ístroj , za ízení, software, hardware atd.).
13. Ústecký kraj, spole n
s obcemi a ob any vyzývá všechny léka e,
resp. zdravotnická za ízení, kte í mají oprávn ní a poskytují ambulantní pé i
v odbornosti praktický léka pro dosp lé a praktický léka pro d ti a dorost,
aby se ú astnili na provozu ordinací ambulantní pohotovostní pé e, nebo
ordinace ambulantní pohotovostní pé e zabezpe ují pé i zejména jejich
registrovaným pacient m.
14. Ústecký kraj, spole n s obcemi dále vyzývá profesní sdružení léka
( eskou léka skou komoru, Sdružení praktických léka , Sdružení
praktických léka
pro d ti a dorost) k ú inné spolupráci p i organizaci
provozu ordinací ambulantní pohotovostní pé e.
15. Ú ast léka e na provozu ordinace ambulantní pohotovostní pé e bude
zajišt na na základ smluvního vztahu mezi provozovatelem ordinace
ambulantní pohotovostní pé e a konkrétním léka em.
16. Ústecký kraj spolu s obcemi nemá p i sou asné právní úprav dostate né
zmocn ní k vymáhání uzav ení smluvního vztahu o ú asti nestátních
zdravotnických za ízení (a jejich léka ) na zabezpe ení pohotovostní pé e,
nebo každý smluvní vztah je dvoustranný právní úkon.
17. Nezú astní-li se na zabezpe ení ordinace ambulantní pohotovostní pé e
p ijatelný po et léka
(p edevším z d vodu neochoty léka
se na této
služb podílet za podmínek, které jsou v možnostech Ústeckého kraje a obcí)
m že dojít k omezení sít ordinací pohotovostní pé e, a ob ané mají v tomto
p ípad právo obrátit se na svého ošet ujícího léka e. Dle ustanovení § 13
a § 28 zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,
jsou zdravotní výkony poskytované praktickými léka i pro d ti a dorost,
pro dosp lé a v oboru stomatologie, mimo jejich ordina ní hodiny, hrazeny
p íslušnými zdravotními pojiš ovnami.
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Datum

Jméno a p íjmení

Funkce a odbor

Podpis

-

-

-

-

Zpracovatel
Vedoucí odboru
íslo p íslibu/správce rozpo tu
Právn posouzeno
P edchozí souhlas
Podpis svodného nám stka hejtmana
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení ZÚK . ……… ze dne ………
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Příloha č. 6 k usnesení č. 11/28Z/2008

Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích 30. 8. - 29. 9. 2008
Poř. č.
Žadatel
1 Obec Arnoltice
2 Město Klášterec nad Ohří
3 Obec Velká Bukovina
4 Město Dolní Poustevna
5 Obec Vilémov
6 Obec Vrbice

e.č.
148294
146189
148447
146899
156543
156050

Datum
DT A.
08.09.08 16 000,00 Kč
03.09.08 280 950,00 Kč
08.09.08 143 100,00 Kč
04.09.08 41 520,00 Kč
24.09.08 17 480,00 Kč
23.09.08 29 760,00 Kč

DT B.
DT C.
Celkem
De minimis
Program
0,00 Kč
0,00 Kč 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč
0,00 Kč 120 000,00 Kč 400 950,00 Kč
400 950,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč 143 100,00 Kč 143 100,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč 41 520,00 Kč
41 520,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč 17 480,00 Kč
17 480,00 Kč
0,00 Kč 57 600,00 Kč 87 360,00 Kč
87 360,00 Kč
celkem

706 410 Kč

