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Krajský úřad

ČJ: KUUK/076465/2021
Číslo smlouvy u Poskytovatele:
Číslo smlouvy u Příjemce: 21/SML2099/SoPD/ZD

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

Smluvní strany

Poskytovatel:
Město Roudnice
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

a

Příjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

&
Bank. spojeni:

nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Ing. Františkem Padělkem, starostou Města Roudnice nad Labem
Mgr. Monika Legnerová, vedoucí odboru sociálnIch věcí Městského úřadu
Roudnice nad Labem

00264334
CZ00264334
Komerční banka, a.s., pobočka Roudnice n. L.
číslo účtu: 27-3870810297/0100

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ustľ nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

(dále jen ,,smlouva")
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Preambule

Ústecký kraj je podle ustanoveni § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytováni (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištěni lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti.
Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovľdajÍcÍm místním potřebám, uzavÍrajÍ smluvní
strany tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnuti finančních prostředků na zajištěni výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti Roudnicka, a to formou dotace poskytnuté příjemci
Poskytovatelem.

Článek l.
Poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva města Roudnice nad Labem
č. 62/2021/ZM ze dne 22. 9. 2021 dotaci ve výši 1 185 000,- KČ (slovy:
jedenmi|ionstoosmdesátpěttisÍc korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na bankovní účet Příjemce nejpozději do 20 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy,
pod variabilním symbolem 20210220.

2. Dotace je určena na zajištěni lékařské pohotovostní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2021
ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy způsobem popsaným v či. ll. odst. 1.
této smlouvy. Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2021.

3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 8. 6. 2021.

4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu ČI. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek Il.
Práva a povinnosti

1. Příjemce při výkonu přenesené působnosti přijal ,,Způsob organizace a zajištění lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021" (dále jen ,,Způsob"). Na základě
Způsobu bude pro zajištěni lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický
lékař uzavřena mezi Příjemcem a poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku
veřejné služby. Dotace bude použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné
služby. Provozovatelem ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný
praktický lékař je Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. (lČ: 25443801).
Lékařská pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 18:00 do 21:00 hod. v pracovních
dnech a od 10:00 do 19:30 hod ve dnech pracovního klidu.

2. Poskytovatel se zavazuje Příjemci poskytnout potřebnou součinnost při organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby.

3. Příjemce se zavazuje předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použiti
poskytnuté dotace, a to do 31. 3. 2022. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtováni čerpáni dotace.
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Článek Ill.
Sankce, výpověď' a zrušení smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn, v případě neplnění podmínek této smlouvy Příjemcem,
požadovat na Příjemci vrácení dotace a Příjemce je povinen na výzvu Poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.

2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. výpověď' musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi příjemci.

3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s nim
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s nim nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.

Článek IV.
Ostatní ujednání

1 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelněni, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelněni. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejněni v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajisti, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID: t9zbsva.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ni vyp|ývajÍcÍ příslušná ustanoveni zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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5. Poskytovatel
Zastupitelstva

potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usn
města Roudnice nad Labem č. č. 62/2021/ZM ze dne 22. 9. 2021.

6. Příjemce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 029/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021.

. 20, 10. 2021
V Roudnici nad Labem dne·tu9. :z£g' v Ustľ nad Labem dne

Poskytovatel
Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta města

Příjemce
Ústecký kraj
Ing. Radim Laibl, člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověřeni dle usneseni Rady
Ústeckého kraje č. 046/12R/2021
ze dne 7. 4. 2021
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