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Dodatekč.5

-49ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje
evidenční číslo 1510/ZDR/2012

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská l l, 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")
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Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

zastoupená předsedou představenstva Ing. Jaromírem Burešem

místopředsedou představenstva Ing. Markem Broschem
IČ: 272 56 537

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10020

(dále jen jako ,,příjemce")

uzavírají dnešního dne tento

Dodatekč.5
ke smlouvě o poskytnutí investiČní dotace z rozpočtu Středočeského kraje

evidenční číslo 1510/ZDR/2012 ve znění Dodatků č. l až č. 4

I.

l. Smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční číslo
] 5 10/ZDR/2012 (dále též jen ,,Smlouva") poskytl poskytovatel na základě usnesení Zastupitelstva
Středočeského kraje (dále též jen ZK) č. 72-21/2012/ZK ze dne 19. 3. 2012 příjemci investiční
dotaci v celkové výši 270.000.000 KČ na investiční akci ,,Generel nemocnice Kladno -
Rekonstrukce bloku C2".

2. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na uvedenou akci v roce 2013 ani v roce 2014 byla
tato akce na základě usnesení ZK č. 009-14/2014/ZK dne 8. 12. 2014 převedena do roku 2015
s částkou k čerpání ve výši 25.040.000 KČ do 31.12.2015.
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3. Na základě usnesení ZK č. 082-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015, kterým byl schválen Plán investic
Středočeského kraje na rok 2015 - změna č. l, bylo Dodatkem č. l ke Smlouvě stanoveno
uvolňování přidělené dotace 270.000.000 Kč následujícím způsobem:

a. částka 25.040.000 KČ do 31. 12. 2015

b. částka 29.000.000 Kč postupným splácením, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ev. č. S-5738/ZDR/2015

c. částka 215.960.000 KČ na základě schvalovaného Plánu investic Středočeského kraje
do vyčerpání schválené částky.

4. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků ve výši 25.040.000 KČ na předmětnou investiční akci
v roce 2015 byl Dodatkem č. 2 ke Smlouvě prodloužen termín realizace akce a čerpání finančních
prostředků dotace do 3 1.12.2016. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením
ZK č. 0129-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016.

5. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků ve výši 25.040.000 KČ na uvedenou investiční akci
v roce 2016 byl Dodatkem č. 3 ke Smlouvě prodloužen termín realizace akce a čerpání finančních
prostředků dotace do 3 1.12.2017. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením
ZK č. 012-04/20l7/ZK ze dne 7. 3. 2017

6. Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 0]7-07/20]7/ZK ze dne 27. 6. 2017 byl schválen
přesun částky ve výši 19.375.990 KČ z předmětné investiční akce na investiční akci ,,Obnova
zdravotnické techniky v havarijním stavu". Uvedeným usnesením bylo schváleno také uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě. Celková výše investiční dotace byla tímto změněna z původních
270.000.000 KČ na 250.624.010 KČ.

7. V roce 2018 byla na předmětnou akci nárokována částka ve výši 24.101.000 KČ. Přidělení těchto
finančních prostředků v roce 2018 bylo schváleno usnesením ZK č. 038-13/2018 ze dne
26. 4. 2018. Vzhledem k nečerpání finančních prostředků bylo toto usnesení revokováno
a nahrazeno usnesením č. 130-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018.

8. Z důvodu aktuálního stavu a připravenosti akce bylo usnesení č. 130-16/2018/ZK ze dne
26.1 1.2018 revokováno a nahrazeno usnesením č. 070-19/2019/ZK ze dne 24. 6. 2019.

9. Tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě se aktualizuje čerpání finančních prostředků dotace
do31.12.2019.

II.

ČI. II. odst. l Smlouvy - výše a účel dotace nově zní t a k t o:

Poskytovatel poskytne při)'emci v letech 2018-2019 investiční dotaci ve výši 4.916.002 KČ (slovy čtyři
milióny devět set šestnáct tisíc dva korun českých) na realizaci investiční akce ,,Generel nemocnice
Kladno - Rekonstrukce bloku C2", s tím, že

a) na rok 2018 přjpadá částka ve výši 1.416. 002 KČ

b) na rok 2019 připadá částka ve výši 3.500.000 KČ
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Smluvní strany konstatují, že částka 1.416. 002 KČ byla převedena na účet při)'emce dne l. 2. 2018.

III.

ČI. III. Smlouvy - Práva a povinnosti smluvních stran se mění t a k t o:

Včl. III. odst. 4. se stanoví lhůta k předložení vyhodnocení do 30 kalendářních dnů po ukončení
investiČníakce, nejdéle do 31. l. 2020.

IV.

ZávěreČná ustanovení

l. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského
kraje č. 070-19/2019/ZK ze dne 24. 6. 2019, kterým byl rovněž k podpisu tohoto dodatku pověřen
JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
příjemce a dva poskytovatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho uzavření.

V Kladně d,, .. 1 6 "09- 2019
. . . . . . . . . . ..

V Praze dne ..g. !l. .;10, ,2019,

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.,
nemocnice Středočeského kraje

.
Ing. Marek Brosche
místopředseda představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
lČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 (Ĺ)

Středočeský kraj

JUDr. Robert B¢'zděk, CSc.
radní pro obl$t bezpečnosti a zdravotnictví
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