
 

 

Důvodová zpráva: 

 

1) 

Dne 23. 12. 2016 byla odboru školství a kultury doručena žádost Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, příspěvková organizace, IČO: 00844896, (dále jen „NsP“),  

o  poskytnutí investiční dotace na rok 2017 ve výši 1 100 000 Kč na pořízení zdravotnické 

techniky pro operační sály a centrální sterilizaci, odd. patologie, rehabilitace a urologie (viz 

příloha č. 1), konkrétně na:  

1 ks ultrazvuková čistička s nuceným proplachem dutin v hodnotě 200 000 Kč,  

1 ks ureterorenoskop flexibilní v hodnotě 250 000 Kč,  

1 ks trakční jednotka - trakční přístroj pro bederní a krční páteř v hodnotě 250 000 Kč,  

1 ks světelný mikroskop v hodnotě 300 000 Kč,  

4 ks neutrální elektrody na operační stůl v celkové hodnotě 100 000 Kč (1 ks 25 000 Kč).  

 

Komise sociální a zdravotní svým usnesením 08/03/2017 ze dne 26. 4. 2017 doporučila 

schválit poskytnutí dotace NsP z Rezervy k rozdělení OJ 10 rozpočtu města Havířova ve výši 

100 000 Kč.  

 

Dne 18. 5. 2017 byla odboru školství a kultury doručena druhá žádost NsP, a to o poskytnutí 

mimořádné investiční dotace ve výši 1 870 000 Kč na pořízení zdravotnické techniky  

a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie (viz příloha č. 2), konkrétně na:  

1) 1 ks Nefroskop v hodnotě 350 000 Kč,  

2) 1 ks Litotryptor v hodnotě 1 300 000 Kč, 

3) 1 ks Ureterorenoskop v hodnotě 220 000 Kč. 

Druhá žádost NsP byla podána z důvodu poruchy dvou přístrojů - Nefroskopu  

a Litotryptoru, jejichž oprava by byla díky své náročnosti ekonomicky a technicky 

nerentabilní.  V souvislosti s nefunkčností přístrojů nelze specializované výkony, kterých se 

na pracovišti NsP ročně provádí až 40, realizovat a pacienti musí být z tohoto důvodu 

odesíláni do jiných zdravotnických zařízení. Pro komplexní operační zákroky v oboru 

urologie žádost o dotaci zahrnuje také částku na pořízení Ureterorenoskopu. 

 

 

Výpis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 21. 6. 2017: 

Usnesení 14/04/2017  -  

a) KSZ bere na vědomí žádost NsP Havířov, p.o.,  

b) KSZ doporučuje doplnit žádost o informaci, zda byla podána žádost o poskytnutí uvedené 

dotace u zřizovatele NsP Havířov p.o.,  

c)  KSZ doporučuje poskytnout dotaci se zapojením rezervy OJ 10. 

Hlasováno:     5 x pro        0 x proti          0 x zdržel se hlasování 

 

Doplnění žádosti NsP o informaci dle požadavku komise sociální a zdravotní je uvedeno 

v příloze č. 3. 

 

Předpokládaná hodnota pořízení výše uvedené techniky a lékařských přístrojů je stanovena 

dle předběžného průzkumu trhu (vč. DPH). 

 

Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o poskytnutí dotace na pořízení zdravotní techniky 

ve výši 1 100 000 Kč byla navržena k samostatnému projednávání v orgánech města v září 

2017 spolu s novou žádostí podanou dne 18. 5. 2017 na pořízení zdravotní techniky  

a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie ve výši 1 870 000 Kč.  
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2) 

Dne 1. 9. 2017 byla odboru školství a kultury doručena žádost Mikroregionu Žermanické  

a Těrlické přehrady, IČO: 70305374, o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 ve výši 

650 000 Kč, na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov-Lučina. 

 

Cílem projektu je dokončit dlouhodobý záměr na realizaci cyklotrasy z Havířova  

k Žermanické vodní nádrži v obci Lučina. Důvodem je vytvoření bezpečné trasy pro cyklisty, 

jichž se v tomto směru pohybuje velké množství.  V území obcí Horní Bludovice a Žermanice 

bude zpracována projektová dokumentace (dále jen „PD“) pro realizaci stavby a projekt 

dopravního značení cyklotrasy, která naváže na cyklotrasu na území Havířova. Dobrovolný 

svazek obcí jako příjemce dotace provede výběrové řízení na zpracovatele PD. Obce Horní 

Bludovice a Žermanice pak provedou vlastní realizaci výstavby a značení cyklotrasy. 

 

 

Zůstatek výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, činí po jednání orgánů města  

o poskytnutí dotací ve druhém kole dotačního řízení a schválení poskytnutí daru do veřejné 

sbírky na obnovu dřevěného kostela v Gutech v RMH celkem 1 084 611 Kč. 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné k pokrytí částek předložených v návrhu usnesení 

tohoto materiálu navýšit objem finančních prostředků OJ 10 v rámci rozpočtových úprav V.  

minimálně o 666 tis. Kč a v rámci rozpočtových úprav VI. minimálně o 1 870 tis. Kč. 

Z uvedeného důvodu je v usnesení tohoto materiálu navrženo uložit ekonomickému odboru 

zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10.  

 

 

Vyjádření ekonomického odboru: 

Zvýšení výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary  o částku 666 000 Kč je zapracováno do 

návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017, které budou RMH předloženy 13. 9. 2017 a následně 

ZMH dne 25. 9. 2017. Zbývající zvýšení výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary   

o částku 1 870 000 Kč bude, po projednání tohoto materiálu, zahrnuto do návrhu úprav 

rozpočtu VI. na rok 2017.  

 

 

 

Ing. Lucie Fukalová v. r. 

vedoucí ekonomického odboru 

 

 

 


