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f.,, l Veřejnoprávní smlouva
E"" o ytnutí individuální účelové investiČní dotace z rozpoČtu Středočeského kraje

-49- Evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S 3855/ZDR/2018

Smluvní strany

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. 4440009090/6000

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, Příbram l, 261 01 Příbram

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Stanislavem Holobradou

místopředsedou představenstva Mgr. Janou Zdráhalovou

IČ: 270 85 031

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.:

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8883

(dále jen ,,Příjemce")

uzavírají podle § 10a zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

Článek l

Základní ustanovení

l. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při poskytnutí
a použití individuální účelové investiční dotace (dále jen ,,dotace") z rozpočtu Poskytovatele
Příjemci.

2. Strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon Č. 250/2000 Sb.")
a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon č. 320/2001 Sb."), které se týkají poskytnutí a použití dotace.

3. Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou
finanční podporou.
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4. Pro potřeby této smlouvy se rozumí:
a) dotací peněžní prostředky poskytnuté Poskytovatelem Příjemci na stanovený účel,
b) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků

a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu Poskytovatele,
C) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků

poskytnutých jako dotace z rozpočtu Poskytovatele,
d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost

stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní
smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:
· porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo
veřejnoprávní smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet
Příjemce,

· porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci, ke kterému došlo před připsáním
peněžních prostředků na účet Příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních
prostředků na účet Příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

· neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity,
e) zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků

ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující
po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.

Článek 2

výše, účel a Časová použitelnost dotace

l. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci dotaci z rozpočtu Poskytovatele v celkové maximální

výši 64.000.000 KČ (slovy šedesát čtyři milionů korun českých) na investiční akci ,,Dokončení

rekonstrukce křídla D4 monobloku - ambulance a zákrokové sály" (dále jen ,,Akce"), a to

za podmínek uvedených v této smlouvě.

Specifikace a účel Akce:
Účelem Akce je komplexní rekonstrukce 3. NP, 2. NP, l. NP a l. PP křídla D4 monobloku

Oblastní nemocnice Příbram, a. s. včetně přístavby přístupové vertikály. Součástí Akce je

technický dozor investora a koordinátor BOZP.

2. Dotace je poskytována Příjemci i na finanční náklady Akce, spočívající v uhrazené dani z přidané

hodnoty v souvislosti s realizací Akce, a to v těchto případech:

a) není-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 235/2004 Sb."),

b) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl

v souvislosti s realizací Akce nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty

dle z. č. 235/2004 Sb.,
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c) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti

s realizací Akce pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto

případě je Příjemci poskytována dotace i na finanční náklady Akce spočívající v uhrazené dani

z přidané hodnoty, u níž Příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

dle z. č. 235/2004 Sb.

3. Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce, spočívající v uhrazené dani z přidané

hodnoty v souvislosti s realizací Akce, je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané

hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací Akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.

4. Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce se nezapočítává

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce, u níž mu vznikl nárok

na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.

5. Poskytnuté peněžní prostředky dotace mohou být použity Příjemcem pouze pro účel uvedený

v odstavci l tohoto článku, a to pouze do 31. 12. 2018.

6. V případě nevyčerpání peněžních prostředků dotace Příjemcem ve výši uvedené v odstavci l tohoto

článku do 31. 12. 2018, bude převod zbývajících peněžních prostředků upraven dodatkem k této

smlouvě, a to na základě žádosti Příjemce dotace doručené Odboru zdravotnictví Krajského úřadu

Středočeského kraje nejpozději do 30. 11. 2018.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

l. Převod peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na bankovní

účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy na základě žádosti Příjemce o převod peněžních

prostředků, jejíž přílohou budou kopie uzavřených smluv v rámci realizace Akce a kopie faktur

dodavatelů odsouhlasených ředitelem Příjemce. Vzor žádosti Příjemce je uveden v příloze k této

smlouvě. Uvedenou žádost doručuje Příjemce Odboru zdravotnictví Krajského úřadu

Středočeského kraje. Příjemce může Poskytovateli zaslat postupně více žádostí o převod peněžních

prostředků v návaznosti na realizované práce, dodávky a služby a předložené dodavatelské faktury.

Poslední žádost o převod může Příjemce doručit Odboru zdravotnictví Krajského úřadu

Středočeského kraje nejdéle do 10. 12. 2018. Poskytovatel se zavazuje provést převod peněžních

prostředků do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti Příjemce.

2. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté peněžní prostředky dotace pouze k účelu a v termínu

uvedenému v článku 2 této smlouvy, a to hospodárně, účelně a efektivně.

3. Příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledování přijaté a použité dotace ve svém účetnictví.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové

kázně výši 0,1 % až 2 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě
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rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu

k závažnosti porušení a .jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

4. Poskytovatel je oprávněn provádět u Příjemce kdykoliv v průběhu realizace Akce kontrolu použití

peněžních prostředků z poskytnuté dotace, a to jak z hlediska věcného plnění realizace Akce, tak

i z hlediska čerpání a hospodárného a účelového použití peněžních prostředků z dotace, případně

provádět u Příjemce namátkovou kontrolu zaměřenou na ověřování hospodárného použití dotace.

Kontrolu provádějí písemně pověření zaměstnanci Poskytovatele, kterým je Příjemce povinen

umožnit přístup do prostorů, kde dochází k realizaci Akce a umožnit jim nahlížet do účetních

a ostatních dokladů týkajících se realizace Akce a peněžních prostředků z poskytnuté dotace.

5. Příjemce se zavazuje provést výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu s platným zákonem

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu

dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové

kázně výši 0,1 % až 100 % výdajů z poskytnutých peněžních prostředků dotace, které jsou spojeny

s úhradou veřejné zakázky, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených povinností, a to

na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení

výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

6. Příjemce se zavazuje viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce dovoluje,

· na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Akce,

· při všech jeho formách propagace Akce,

· v průběhu realizace Akce,

· po skončení realizace Akce,

že: ,,Tato Akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje".

Uvedené označení musí být umístěno na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení

realizace Akce.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto

porušení rozpočtové kázně 0,1 % až l % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to

na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení

výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Jednotlivá porušení

rozpočtové kázně a odvody za porušmí rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají.

7. Příjemce je povinen zajistit uspořádání veřejného ukončení realizace Akce v místě jeho realizace

s cílem informovat veřejnost o realizaci Akce a o přínosech Akce a tři týdny před konáním

veřejného ukončení realizace Akce zaslat písemnou pozvánku na toto veřejné ukončení realizace

Akce na adresu Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Středočeského kraje a umožnit tak

zástupcům Poskytovatele volný vstup.

V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto
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porušení rozpočtové kázně 0,1 % až l % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to

na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení

výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Jednotlivá porušení

rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají.

8. Příjemce je povinen v termínu do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace akce, nejpozději však

do 31. l. 2019, předložit Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje vyhodnocení

Akce, které bude obsahovat:

a) popis průběhu akce (části akce) a její vyhodnocení,

b) vyúčtování a finanční vypořádání dotace,

C) doklad o uhrazení všech předložených faktur (výpis z účtu s označením převodu finanční

dotace),

d) kopie stavebního povolení a kolaudačního souhlasu s vyznačenými doložkami o nabytí jejich

právní moci v případě, že bylo na akci vydáno,

e) kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,

f) případně další přílohy včetně jejich seznamu.

Nemůže-li příjemce ze závažných důvodů předložit vyhodnocení Akce ve stanoveném termínu,

požádá nejméně 10 dní před jeho uplynutím písemně s uvedením důvodů Odbor zdravotnictví

Krajského úřadu Středočeského kraje o stanovení náhradního termínu. Odbor zdravotnictví

Krajského úřadu Středočeského kraje po posouzení důvodů může stanovit náhradní termín

předložení vyúčtování, který je Příjemce povinen dodržet.

9. Nespotřebované peněžní prostředky je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli na jeho bankovní účet

nejpozději do 15 dnů po termínu stanoveném pro předložení vyhodnocení Akce.

V případě stanovení náhradního termínu pro předložení vyhodnocení Akce podle předchozího

odstavce tohoto článku, je termín vrácení nespotřebovaných peněžních prostředků do 15 dnů

po stanoveném náhradním termínu.

10. Příjemce se zavazuje uchovávat vyhodnocení Akce se všemi písemnými doklady po dobu 10 let

od ukončení realizace Akce takovým způsobem, aby bylo možno prokázat oprávněnost použití

peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou. Po tuto uvedenou dobu je Příjemce také povinen

veškeré písemnosti, týkající se vyhodnocení Akce se všemi písemnými doklady, na písemné

požádání předložit Poskytovateli k nahlédnutí nebo ke kontrole.

V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto porušení

rozpočtové kázně výši 0,1% až 100 % z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu

k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

Jestliže však Příjemce ve výše uvedené době sám zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo úmyslně

nebo z nedbalosti umožnil jinému zlikvidovat nebo zcela znehodnotit vyhodnocení Akce se všemi

písemnými doklady, nebo jestliže Příjemce nepředloží Poskytovateli žádné písemnosti k nahlédnutí
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nebo je nepředložil ke kontrole, odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně výši 10 %

až 100 % poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho

vlivu na dodržení účelu dotace.

ll. Příjemce je povinen dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený z peněžních prostředků

poskytnutých z dotace dle této smlouvy nesmí být převeden na jinou právnickou nebo fýzickou

osobu, darován, prodán ani komerčně pronajat po dobu 5 let od data ukončení realizace Akce. Dále

nesmí být uvedený majetek v období příštích 5 let ode dne ukončení Akce narušen stavební

činností nebo jinou činností (např. přestavba objektu apod.) s výjimkou havarijního stavu nebo

mimořádnou událostí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

nebo krizové legislativy (např. zákon Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

a o změně některých zákonů). výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti

Příjemce Rada Středočeského kraje.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové

kázně:

· v případě převedení uvedeného majetku bez souhlasu Poskytovatele na jinou právnickou

nebo fýzickou osobu nebo v případě prodeje uvedeného majetku bez souhlasu Poskytovatele

výši 100 % poskytnutých peněžních prostředků,

· v případě komerčního pronájmu uvedeného majetku bez souhlasu Poskytovatele nebo v případě

využití uvedeného majetku k jinému účelu bez souhlasu Poskytovatele výši 0,1 % až 100 %

poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského

kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu

na dodržení účelu dotace.

12. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele

a) o přeměně právnické osoby, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně

právnické osoby,

b) o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 10 pracovních dnů ode dne vstupu

do likvidace,

c) o zahájení insolvenčního řízení.

V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy

Poskytovatele, název akce a výši poskytnuté dotíce Poskytovatelem.

13. Povinnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Příjemce nemá, jestliže již není povinen

uchovávat dle tohoto článku vyhodnocení Akce se všemi písemnými doklady.
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Článek 4

Porušení rozpočtové kázně

l. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků

poskytnutých jako dotace.

2. Pokud Příjemce použije peněžní prostředky poskytnuté z dotace v rozporu s účelem stanoveným

v této smlouvě nebo na jiný účel, než na který mu byly dle této smlouvy poskytnuty, je Příjemce

povinen takto neoprávněně použité účelové prostředky vrátit Poskytovateli na jeho bankovní účet,

a to neprodleně, nejdéle však ve lhůtě stanovené v písemné výzvě Poskytovatele k vrácení dotace

nebo její části. Totéž platí v případě, že Příjemce nevrátí nespotřebované peněžní prostředky

ve lhůtě stanovené touto smlouvou Poskytovateli či jinak neoprávněně poskytnuté peněžní

prostředky zadrží. V rozsahu, v jakém Příjemce vrátil dotaci nebo její část Poskytovateli platí,

že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

3. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu.

4. Uložení odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do rozpočtu Poskytovatele,

jakož i ostatní následky porušení rozpočtové kázně Příjemcem, se řídí ustanovením § 22 zákona

Č. 250/2000 Sb.

5. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále ve výši

l promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu.

6. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti

Krajský úřad Středočeského kraje.

7. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných

zvláštního zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněžních prostředků

rozhodl, tj. Zastupitelstvo Středočeského kraje.

8. Správcem odvodů a penále je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných

zvláštního zřetele může povolit posečkání zaplacení odvodu nebo penále (tj. zaplacení odvodu

nebo penále v pozdějším termínu) nebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkách, a to

na základě žádosti Příjemce.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

l. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemného a chronologicky

číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. Uzavření dodatku k této smlouvě

musí být V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje.
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2. Počítání lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. Připadne-li poslední den

lhůty, v níž je Příjemce povinen podle této smlouvy provést nějakou činnost nebo úkon,

na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

3. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost předat, doručit nebo předložit Poskytovateli

nějakou písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli

fakticky doručena; za splnění uvedené lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písemností

Příjemcem k přepravě, tj. např. prostřednictvím pošty.

4. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli,

převádí je na účet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy, a to pod stejnými symboly

- stejným variabilním symbolem, pod kterým mu byly peněžní prostředky Poskytovatelem

poskytnuty, nesdělí-li Poskytovatel písemně Příjemci, že má uvést při převodu peněžních

prostředků jiné údaje. Povinnost Příjemce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna

dnem připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem

č. 250/2000 Sb. a zákonem č. 320/2001 Sb.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží

Příjemce a dva Poskytovatel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

až dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.

8. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci a o uzavření této smlouvy

rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 038-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018

a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho

platnosti.

9. K podpisu této smlouvy za Poskytovatele byl pověřen JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní

pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje

č. 038-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018.
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26 -07-2018
V Příbrami dne

á

Oblastní nemocnice Pří ra R),

MUDr. Stanislav Holobr a
předseda představenstva

V P,,,, d,, 16 -08" 2018

s " dočeský kraj

JUDr. Robert Bez ěk, CS .49-
radní pro oblast ezpečnosti a zdravotnictví

l

Mgr. Jana Zdráhalová
místopředseda představenstva

l GBLA3ĽiÍ FŘĹ3RAM, a.s.
l 261 Cli Ni'|iram l, Gen. R. Tesaříka 80
l ii'. l, ijic: CZ27085031
i Tul. 316 6¢1 111; Fax 318 641 007
, ©l
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Příloha ke smlouvě Poskytovatele č. S- S-3855/ZDR/2018

Vzor žádosti

(název nemocnice)
(sídlo nemocnice)

,
l

ŽÁDOST
o převod peněžních prostředků z rozpoČtu Středočeského kraje

V souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové investiční dotace
z rozpočtu Středočeského kraje, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S- S-3855/ZDR/2018, žádá
......... (název nemocnice)........., se sídlem ..., jako příjemce dotace o převod
peněžních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje, ve výši Kč.

V souladu s uvedenou smlouvou dokládá příjemce dotace tuto žádost těmito písemný doklady:
a) kopie smlouvy .......
b) kopie faktury ..........

V dne

(jméno, příjmení, funkce, podpis)

(razítko)

Středočeský kraj-Krajský úřad
Odbor zdravotnictví
Zborovská l l
150 21 Praha 5 - Smíchov
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