
SMLOUVA  

o zajištění pohotovostní stomatologické služby 
 

 

I. Subjekty smlouvy 

 

1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 

objednatel. Jednající z pověření Ing. Renáta Grešíková, vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví. 

 

2. MUDr. Rita Rambousková, IČ: 47273925, Riegrova 773/72, Děčín II, provozovatel 

nestátního zdravotnického zařízení Riegrova 773/72, Děčín II, dále jen jako 

provozovatel. 

 

 

II. Prohlášení účastníků smluvního vztahu 

 

1. Objednatel tímto prohlašuje, že na základě podkladových materiálů předložených 

radě města bylo přijato usnesením č. RM 17 21 38 01 ze dne 12.12.2017 rozhodnutí 

o zajištění pohotovostní stomatologické služby pro občany Statutárního města Děčín 

v roce 2018. 

 

2. Provozovatel tímto prohlašuje, že na základě rozhodnutí Okresního úřadu Děčín 

ze dne 18.01.2002, ved. pod sp. zn. RZ/152861/2001-RZ/9705/2002, bylo 

registrováno nestátní zdravotnické zařízení v ul. Riegrova 72, Děčín II. Současně 

s tímto prohlašuje, že splňuje podmínky dle ustanovení § 12a, zák. č. 20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu, s přihlédnutím ustanovení § zák. ČNR č. 160/1992 Sb. o zdravotní 

péči v nestátních zdravotnických zařízeních, což dokládá MUDr. Rita Rambousková 

příslušným rozhodnutím. 

 

III. Předmět smlouvy 

 

Poskytnutí zdravotní péče v oboru stomatologie ve dnech pracovního volna, klidu, svátků 

a 31.12., a to v rozsahu 3 hod. v době od 8,00 – 11,00 hod., dle rozpisu zástupce OSK 

MUDr. Renáty Bolfíkové. 

 

 

IV. Odměna za zdravotní péči 

 

1. Provozovateli náleží odměna z předmětu smlouvy ve výši 1.500 Kč za jednu hodinu 

(slovy jedentisícpětsetkorunčeských). 

2. Odměna bude vyplacena vždy měsíčně na základě souhrnné faktury vystavené 

a doručené provozovatelem objednateli. 

3. Faktura bude splatná do 20 dnů od doručení objednateli a bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. 

 



 

V. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Rozpis pohotovostních služeb uvedený v čl. III této smlouvy obdrží objednatel 

písemně ve lhůtě 15 dní před začátkem měsíce, pro který je vyhotoven. 

2. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018 a nabývá účinnosti dnem 

jejího podpisu. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, objednatel a provozovatel 

obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz 

toho podepisují. 

4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tuto 

smlouvu zveřejní.  

 

 

 

V Děčíně dne        V Děčíně dne 

 

 

 

 

 

 

                   

………………………………          ……………………………… 

   Ing. Renáta Grešíková                       MUDr. Rita Rambousková 

         za objednatele          za provozovatele 


