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NÁZEV: 
 

Rozpočtové opatření - PO Poliklinika Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Návrh na rozpočtové opatření v rozpočtu města – použití nevyčerpaných finančních 
prostředků po omezení provozu LPS. 
 

NÁVRH USNESENÍ 
 
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření v rozpočtu 
města: 

 snížení položky Příspěvek na LPS o částku 304 tis. Kč 

použití finančních prostředků ve výši 304 tis. Kč; z toho jako dotaci do investičního fondu 
ve výši 210 tis. Kč a jako příspěvek na provoz ve výši 94 tis. Kč pro použití dle 
předloženého návrhu. 
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Popis 
 
V rozpočtu města je pro rok 2016 schválena částka pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou 

na provoz LPS ve výši 1.670.000,- Kč. Jelikož došlo od 1. 7. 2016 usnesením RM čj. 

598/2016/OS ze dne 18. 4. 2016 k omezení provozu LPS, a to jen na svátky a víkendy, je 

třeba upravit alokaci schválené částky. V roce 2016 budou náklady provozu LPS činit 

1.366.000,- Kč. 

I na základě doporučení garanta příspěvkové organizace využít zbývající částku 304.000,- 

na další potřeby městské organizace PO Poliklinika Žďár nad Sázavou. 

 

Částku 304.000,- žádáme rozdělit a převést na investiční fond (210.000,- Kč) a jako 

příspěvek na provoz (94.000,- Kč) PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.  

Z této částky poliklinika uhradí: 

- Nechlazená centrifuga (odd. OKBH) – řešení havarijního stavu, kdy musíme 

obměnit rozbité přístrojové vybavení.   130.000,- (investiční fond) 

- Ultrazvuk (RHB)       80.000,- (investiční fond) 

 

- Lednice (odd. OKBH)                          20.000.- (příspěvek na provoz) 

- Polohovací lehátko (odd. RHB)                        30.000,- (příspěvek na provoz) 

- Výmalba RHB (cvičebny, el., vod.)    44.000,- (příspěvek na provoz)  

 

Návrh řešení 
 
Schválit navržené usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření v rozpočtu 
města: 

 snížení položky Příspěvek na LPS o částku 304 tis. Kč 

použití finančních prostředků ve výši 304 tis. Kč; z toho jako dotaci do investičního fondu 
ve výši 210 tis. Kč a jako příspěvek na provoz ve výši 94 tis. Kč pro použití dle 
předloženého návrhu. 
 
 
Doporučení předkladatele 
 
Schválit dle navrženého usnesení. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 07. 10. 2016 
 
Michal Hubert Zrůst, MSc, MBA 


