STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Materiál pro 20. řádné zasedaní Zastupitelstva města Karviné, konané dne 14.06.2021

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné
rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Karviné Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvkové organizaci, IČO 00844853, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, Doručovací číslo: 734 12, dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Důvodová zpráva:
ZM-20-OŠR-Dodatek č. 2 ke smlouvě NsP Karviná-Ráj-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:
ZM-20-OŠR-Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace NsP Ká Ráj-1U.pdf

Vyřizuje:

Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu
Marcela Hübnerová

Schválil:

Ing. Martina Šrámková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM:

Ing. Miroslav Hajdušík MBA (náměstek primátora) v. r.

Důvodová zpráva
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nemocnici
s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Odbor školství a rozvoje předkládá návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, IČO 00844853, se
sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, Doručovací číslo: 734 12.
Zastupitelstvo města Karviné svým usn. č. 336 ze dne 14.09.2020 rozhodlo poskytnout investiční dotaci
Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, ve výši Kč 1.300.000,-- na náklady
spojené s pořízením automatického dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci
nemocnice a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
Dne 21.04.2021 požádala Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o změnu
účelu použití dotace a o prodloužení termínu čerpání dotace do 30.12.2021. Svou žádost odůvodňuje
tím, že se zapojili do nově vyhlášeného dotačního programu, ve kterém je možné čerpat finanční
prostředky z evropských fondů právě na pořízení dezinfektoru endoskopů. Uvedenou dotaci by chtěli
použít na rekonstrukci 2 nadstandardních pokojů včetně vybavení pro gynekologické oddělení. Tím by
došlo ke zvýšenému komfortu a zpříjemnění pobytu pacientek a jejich rodin a ke zkvalitnění péče a
zázemí jak pro pacientky, tak i personálu. Dotace by byla použita také na náklady spojené s opravou
podlahové krytiny a vstupních dveří na Centrálních operačních sálech.
Zastupitelstvo města Karviné svým usn. č. 400 ze dne 07.12.2020 rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace, kterým byla prodloužena doba použitelnosti dotace, tj. do 30.06.2021.
Dodatkem č. 2 ke smlouvě bude upraven účel použití dotace a doba použitelnosti dotace, tj. do
30.12.2021 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování, tj. do 15.01.2022.
Komise zdravotní projednala žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace o
změnu účelu použití dotace a prodloužení termínu čerpání dotace s tím, že 5 členů komise vyslovilo
souhlas a 2 členové nesouhlas. Stanovisko komise je pouze doporučující.
Rada města Karviné usnesením č. 2384 ze dne 26.05.2021 doporučila uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci, dle
předloženého návrhu.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
evidované pod číslem MMK/SML/1203/2020
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

2. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, Doručovací číslo: 734 12
zastoupena:
Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
IČO:
00844853
DIČ:
CZ00844853
číslo účtu:
174-30331791/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
(dále jen „příjemce“)
(poskytovatel a příjemce dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Karviné č. MMK/SML/1203/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové
dotace na náklady spojené s pořízením automatického dezinfektoru endoskopů pro
gastroenterologickou ambulanci nemocnice“ (dále jen „projekt“).
2. Z důvodu vzniku potřeby prodloužení doby realizace projektu se smluvní strany dohodly na uzavření
tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným v článku II. tohoto
dodatku.

II.
PŘEDMĚT DODATKU
1. V článku IV. odst. 2 smlouvy se text:
„Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a k úhradě nákladů
prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to na pořízení automatického dezinfektoru
endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci nemocnice“.
nahrazuje tímto textem:
„Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a k úhradě nákladů
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prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to na rekonstrukci 2 nadstandardních pokojů
včetně vybavení pro gynekologické oddělení nemocnice a na náklady spojené s opravou podlahové
krytiny a vstupních dveří na Centrálních operačních sálech“.
2. V článku IV. odst. 3. smlouvy se text:
„Příjemce je povinen dotaci použít na úhradu nákladů projektu vzniklých v období od 01.05.2020 do
30.06.2021 a uhrazených v období od 01.05.2020 do 30.06.2021“.
nahrazuje tímto textem:
„Příjemce je povinen dotaci použít na úhradu nákladů projektu vzniklých v období od 01.05.2020 do
31.12.2021 a uhrazených v období od 01.05.2020 do 31.12.2021“.
3. V článku IV. odst. 4 smlouvy se text:
„Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt do 30.06.2021, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí
dotace dle této smlouvy“.
nahrazuje tímto textem:
„Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt do 31.12.2021, čímž bude dosaženo účelu poskytnutí
dotace dle této smlouvy“.
4. V článku V. odst. 3 písm. f) smlouvy se text:
„předložit poskytovateli nejpozději do 31.07.2021 na předepsaných formulářích závěrečné
vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.,
včetně“
nahrazuje tímto textem:
„předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2022 na předepsaných formulářích závěrečné
vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.,
včetně“

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden
příjemce.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
pozdějšího podpisu.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že
povinnosti dle zákona o registru smluv v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí
poskytovatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne …………….. usnesením č…
Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Karviné ……………………

………………………………

………………………………

Ing. Jan Wolf
primátor města Karviné

Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel NsP Karviná-Ráj
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