
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 26.9.2016

Žádost o investiční dotaci - Nemocnice Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost o poskytnutí individuální investiční dotace od příspěvkové 
organizace Kraje Vysočina Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 
59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, na nákup sanitního vozu pro převoz pacientů ve výši 300 tis. 
Kč. Žádost byla registrovaná dne 11.2.2016 pod čj: MUNMNM/10656064/2016 a dále na základě naší výzvy byla 
doplněna dne 14.03.2016 pod čj. MUNMNM/10713116/2016.
Po doplnění  žádost splňuje náležitosti stanovené novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je uvedena v příloze vč. povinných příloh.
Źádost byla projednaná na březnové schůzi rady města letošního roku s tím, že uložila panu Stanislavu Markovi, 
místostarostovi města projednat případnou spolupráci s ostatnímí obcemi Mikroregionu Novoměstsko (podobně 
jako u poskytnutí dotace ZZS Kraje Vysočina v roce 2011) a doporučila ještě zvážit zapojení nově vzniklého 
Nadačního fondu Nové Město na Moravě.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace ve výši 120 tis.  Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 
se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, na nákup sanitního vozu pro převoz 
pacientů s tím, že dotace bude krytá z neinvestiční rezervy rozpočtu města a místních částí dle poměrného 
počtu obyvatel a schvaluje za tímto účelem veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí investiční dotace dle 
přílohy.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Žádost projednala RM na své 28. schůzi dne 12.9.2016 a doporučila ZM 
neivestiční dotaci poskytnout.
ŠKSV s ohledem na podporu záměru i od dalších obcí regionu doporučuje 
schválit předložený materiál.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost o poskytnutí 
individuální investiční dotace od příspěvkové organizace Kraje Vysočina 
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se 
sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, 
IČ: 00842001, na nákup sanitního vozu pro převoz pacientů ve výši 300 
tis. Kč. 
Novoměstská nemocnice provozuje celkem 17 sanitních vozů. Pořízením 
nového sanitního vozu pro pacienty by nemocnice nahradila starý sanitní 
vůz, u kterého již není možné zajistit jeho technickou způsobilost pro 
provoz na pozemních komunikacích. Nejde tedy o rozšíření stávají 
kapacity vozů, ale o zvýšení bezpečnosti transportu pacientů. Cena jedné 
sanitky včetně DPH je 1 mil. Kč. Nemocnice požaduje dotaci ve výši 300 
tis. Kč, ale uvítá od města jakoukoliv finanční podporu.
Spolufinancování Mikroregionu Novoměstsko
Na základě usnesení březnové rady města pan místostarosta projednal 
spoupodílení se obcí Mikroregionu Novovoměstsko na financování 
nákupu sanitního vozu. V souladu s tím Mikroregion doporučil obcím 
spolupodílet se na nákupu sanity finanční částkou ve výši 10,- až 12,- Kč 
na jednoho obyvatele obce. V současné době probíhá schvalování 
podpory i v obcích Mikroregionu (zatím celkem 18 obcí s celkovou výší 
podpory 56 598,- Kč).
Při počtu obyvatel k 30.6.2016 tj. celkem 10 114 by Nové Město mělo 
přispět částkou ve výši od 101 140,- Kč do 121 368,- Kč, a to dle 
poměrného počtu obyvatel města a jeho místních částí.
Doporučujeme ZM poskytnout částku ve výši 120 tis. Kč na pořízení 
sanitního vozu pro převoz pacientů pro Nemocnici Nové Město na 
Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové 
Město na Moravě, IČ: 00842001.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - veřejnoprávní smlouva (Veřejná)

Materiál projednán: finančním odborem MěÚ
panem místostarostou
Mirkoregionem Novoměstsko

Přizváni:
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