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e S m l o u v ě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje

\, ·'5" evidenční číslo 986/ZDR//2010

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka, a. s., č. ú.

(dále jen jako ,,poskytovatel")

a

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem tř. V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupená předsedou představenstva JUDr. Ladislavem Řípou

místopředsedou představenstva Ing. Jiřím Bouškou
IČ: 272 56 456

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10019

(dále jen jako ,,příjemce")

uzavírají dnešního dne tento

DodatekČ.8
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje

evidenční číslo 986/ZDR/2010 ve znění Dodatků Č. l až č. 7

I.

l

l. Smlouvou o poskytnuti investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční číslo
986/ZDR/2010 (dále též jen ,,Smlouva") poskytl poskytovatel příjemci investiční dotaci ve výši
492 000 000 KČ na investiční akci ,,Generel ON Mladá Boleslav, a. s., nemocnice
Středočeského kraje - pavilon 7 (interna) a pavilon 37 (parkoviště)". Poskytnutí dotace bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje (dále jen též ,,ZK") č. 67-10/2010/ZK
ze dne 12. 4. 2010.

2. Usnesením ZK č. 1-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011 byla schválena změna a nový způsob
financování předmětné investiční akce v části ,,pavilon 7 (interna)" (Dodatek č. l ke Smlouvě).

3. Usnesením Rady Středočeského kraje č. 005-32/2011/RK ze dne 29. 8. 2011 bylo schváleno
přerozdělení disponibilního zůstatku ve výši 140 399 500 KČ v rámci předmětné akce (Dodatek
č. 2 ke Smlouvě). Celková částka investiční dotace nebyla změněna.
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4. Na základě usnesení ZK č. 4-3/2013/ZK dne 11. 3. 2013, kterým byl schválen Plán investic
Středočeského kraje na rok 2013 doplněný o akce přecházející z roku 2012 do roku 2013, byla
Dodatkem č. 3 ke Smlouvě upravena částka k čerpání investiční dotace v roce 2013 ve výši
Ill 950 060 Kč.

5. Na základě usnesení ZK č. 4-9/2013/ZK ze dne 9. 12. 2013 byla ponížena investiční dotace
na předmětnou akci o 30 000 000 KČ, které byly přesunuty na akci ,,Rekonstrukce a dostavba
pavilonu č. 4 a 6 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice SČK" (Dodatek č. 4
ke Smlouvě). Celková částka dotace byla tímto změněna na 462 000 000 KČ.

6. Na základě usnesení ZK č. 82-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015, kterým byl schválen Plán investic
Středočeského kraje na rok 2015 - změna č. l doplněný o akce přecházející z roku 2014 do roku
2015, byla Dodatkem č. 5 ke Smlouvě upravena částka k čerpání v roce 2015 ve výši
43 950 560,66 Kč.

7. Na základě usnesení ZK č. 006-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015, kterým byl schválen Plán investic
Středočeského kraje na rok 2016 v rámci rozpočtu Středočeského kraje, byla z předmětné akce
přesunuta částka ve výši 20 000 000 KČ na akci ,,Rekonstrukce a dostavba pavilonu č. 4 a 6
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice SČK". Celková částka dotace byla tímto
změněna na 442 000 000 KČ (Dodatek č. 6). Dodatkem č. 6 ke Smlouvě byl také z důvodu
nevyčerpání části finančních prostředků v roce 2015 prodloužen termín realizace akce a čerpání
finančních prostředků do 31.12.2016. Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě bylo schváleno
usnesením ZK č. 129-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016.

8. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků ve výši ll 761 560,66 KČ v roce 2016 byl Dodatkem
č. 7 ke Smlouvě prodloužen termín realizace akce a čerpání finančních prostředků dotace
do 31.12.2017. V roce 2017 byla na uvedenou investiční akci nárokována částka ve výši celkem
55 711 620,66 KČ (z toho 43 950 060 KČ postupné splácení dle již schváleného splátkového
kalendáře a 11 761 560,66 KČ nevyčerpaná dotace z minulých let). Uzavření Dodatku č. 7
ke Smlouvě bylo schváleno usnesením ZK č. 012-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017.

9. Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 046-15/2018/ZK ze dne 27. 8. 2018 bylo
schváleno přesunutí částky ve výši 11 761 560,66 KČ z akce ,,Generel ON Mladá Boleslav, a. s.,
nemocnice Středočeského kraje - pavilon 7 (interna) a pavilon 37 (parkoviště)" na akci ,,Zvýšení
kvality zdravotní péče".

10. Tímto Dodatkem č. 8 se mění celková výše investiční dotace na akci ,,Generel ON Mladá
Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje - pavilon 7 (interna) a pavilon 37 (parkoviště)"
z Částky 442 000 000 KČ na 430.238.439,34 KČ.

II.
ČI. II. Smlouvy - výše a účel dotace, odst. 1 nově zní takto:

Poskytovatel poskytne příiemci investiční dotaci ve výši 430.238.439,34 KČ (slovy č(ýři sta třicet
miliÓnů dvě stě třicet osm tisíc č{ýři sta třicet devět korun českých, třicet Č{ýři haléřů) na realizaci
investiční akce ,,Generel ON Mladá Boleslav, a s., nemocnice Středočeského kraje — pavilon 7
(interna) a pavilon 37 (parkoviště)", přičemž jínancování části akce ,,pavilon 7 (intema)ů bude
nadále realizováno dle přílohy č. l k Dodatku č. l ke Smlouvě (splátkový kalendář).
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III.

Závěrečná ustanovení

Ĺ

l. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 8 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením ZK č. 046-15/2018/ZK ze dne
27. 8. 2018, kterým byl rovněž k podpisu tohoto dodatku pověřen JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní
pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
příjemce a dva poskytovatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti až dnem
jeho uveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho uzavření.

08 -02- 2019
V Mladé Boleslavi dne

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.,
nemocnice Střed kého kraje

JUDr. Ladislav ípa
předseda představenstva

Ing. jiří Bouška
místopředseda představenstva

12-02- 2019
V Praze dne

Středočeský kraj

JUDr. Robert Be , , c'šé':
radní pro oblast &pCČn¶ á? ravotnictvi
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0blasMnemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje

Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
lČ:27256456, DlČ:CZ27256456 5
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