
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 18.9.2017

Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na rok 2018

Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost o poskytnutí individuální investiční dotace na rok 2018 
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 operační věže pro urologický 
operační sál ve výši 250 tis. Kč. Žádost byla registrovaná dne 9.5.2017 pod čj: MUNMNM/11567181/2017 a dále 
na základě naší výzvy byla doplněna dne 17.07.2017 pod čj. MUNMNM/11690090/2017.
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 a je tato žádost 
předkládána k projednání. 

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace ve výši 110 000,- Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková 
organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001 za účelem nákupu 
operační věže pro urologický operační sál  v roce 2018 a dále schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí výše uvedené investiční dotace dle přílohy materiálu.

II. Zastupitelstvo města rozhodlo
zapracovat částku ve výši 110 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2018 na poskytnutí investiční dotace 
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na 
Moravě, IČ: 00842001 za účelem nákupu operační věže pro urologický operační sál 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Doporučujeme poskytnout žadateli v roce 2018 investiční dotaci ve výši 
110 000,- Kč za účelem nákupu operační věže pro urologický operační 
sál 

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě obdrželo žádost o poskytnutí 
individuální investiční dotace na rok 2018 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 operační věže pro urologický operační sál ve 
výši 250 tis. Kč. Žádost byla registrovaná dne 9.5.2017 pod čj: 
MUNMNM/11567181/2017 a dále na základě naší výzvy byla doplněna 
dne 17.07.2017 pod čj. MUNMNM/11690090/2017.
O této žádosti jsme informovali i Mikroregion Novoměstsko s tím, že jsme 
vyzvali i okolní obce k spokytnutí dotace novoměstské nemocnici za výše 
uvedeným účelem.
Navrhujeme, aby město Nové Město přispělo částkou ve výši 11,- Kč na 
obyvatele, tj.při počtu obyvatel k 30.6.2017  cca 10 057 je výše celé 
investiční dotace zaokrouhleně 110 tis. Kč, a to dle poměrného počtu 
obyvatel města a jeho místních částí.
Doporučujeme RM a následně ZM poskytnout částku ve výši 110 tis. Kč 
na pořízení operační věže pro urologický operační sál pro Nemocnici Nové 
Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 
Nové Město na Moravě, IČ: 00842001.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost nemocnice (Veřejná)
Příloha - Smlouva o poskytnutí dotace (Veřejná)

Materiál projednán: finanční odbor
Mikroregion Novoměstsko
RM dne 11.9.2017

Přizváni:
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