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 Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytování služby obecného hospodářského zájmu  

č. S-2383/ZDR/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021  

 

 

 

 

Středočeský kraj  
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupen: Ing. Pavlem Pavlíkem, radním pro oblast zdravotnictví na základě usnesení  
                     č. 085-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 

IČO: 708 91 095 

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

(dále jen „Kraj“) 
 

 a  

 

Nemocnice Slaný 

se sídlem: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný 

zastoupen: MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem 

IČO: 008 75 295 

bankovní spojení:
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1040  
 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

I. 

 

1.  Na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 058-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021 mezi sebou 

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 Smlouvu o poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu č. S-2383/ZDR/2021, jíž Kraj pověřil Poskytovatele výkonem služby obecného hospodářského 
zájmu (dále též jen „Smlouva“). 
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2.  Vzhledem k požadavku ze strany hodnotících orgánů projektů IROP investičního nástroje 
REACT-EU je třeba rozšířit podrobný popis činností Poskytovatele, které budou realizovány v 
režimu závazku veřejné služby, o konkrétně podporované obory dle příslušné výzvy, tedy je nutné 
původní pověření rozšířit. 
 

3. Tímto dodatkem č. 1 se v plném rozsahu nahrazuje Příloha č. 1 Smlouvy. 

 

4.  Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena a beze změny platná. 
 

 

II. 

1. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 085-32/2021/RK            

ze dne 26.8.2021 

  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
rozhodnutí řídícího orgánu o poskytnutí finančních prostředků z Integrovaného regionálního 
operačního programu – REACT-EU, který bude podpořen (rozhodnutím o poskytnutí finančních 
prostředků), za předpokladu předchozího uveřejnění smlouvy v registru smluv.   

 

 

V Slaném dne..........                                                        V Praze dne………… 

                        

Nemocnice Slaný                                       Středočeský kraj    

……………………                         …………………………………….  

MUDr. Štěpán Votoček      Ing. Pavel Pavlík 

ředitel        radní pro oblast zdravotnictví 
    

 

 

 

Příloha: Podrobný popis činností Poskytovatele, které budou realizovány v režimu závazku veřejné 
služby (REACT-EU)  

MUDr. Štěpán 
Votoček

Digitálně podepsal MUDr. 
Štěpán Votoček 
Datum: 2021.08.31 
15:02:18 +02'00'

Ing. Pavel 
Pavlík

Digitálně podepsal Ing. 
Pavel Pavlík 
Datum: 2021.09.06 
07:12:52 +02'00'
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby obecného hospodářského zájmu  
 

 

Podrobný popis činností Poskytovatele, které budou realizovány v režimu závazku veřejné 
služby (REACT-EU) 

 

 

1.             Poskytovatel bude vykonávat služby zdravotní péče poskytované v oborech dle projektů 
Poskytovatele, a to za podmínek rozhodnutí řídícího orgánu o poskytnutí finančních prostředků v 
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6: REACT-EU, Investiční 
priorita 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID 19 a jejími sociálními dopady 
a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, Specifický cíl: 6.1 REACT-EU, v 

souladu s parametry výzev 

 

č. 98: ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ 
POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY  
 

Cílem projektu v rámci výzvy č. 98 bude obnova a pořízení nové přístrojové techniky včetně CT, 
MR, ultrazvuků, endoskopických a laparoskopických sestav a stavební úpravy se záměrem rozšíření 
urgentního příjmu a operačních sálů, a to ve vztahu k podporovaným oborům:  

− vnitřní lékařství 
− gynekologie a porodnictví 
− chirurgie 

− ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí  
− ARO 

− JIP 

− radiologie a zobrazovací metody  
−  laboratorní komplement 

 

 

2.            Služby zdravotní péče dle bodu 1 této přílohy budou vykonávány v režimu závazku veřejné 
služby v rozsahu a za podmínek rozhodnutí řídícího orgánu o poskytnutí finančních prostředků v 
rámci příslušné výzvy dle předchozího bodu 1, s výjimkou činností veřejného lékárenství, lékařské 
pohotovostní služby, činností protialkoholní záchytné stanice, prodejny zdravotních pomůcek, pokud 
tyto činnosti Poskytovatel vykonává, v souladu s Rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb pod číslem jednacím 179403/2013/KUSK ze dne 16. 1. 2013, ve znění následných 
změn.   


