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Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě  
 

ANOTACE: 
 
Poskytnutí finanční výpomoci na pořízení vybavení operačních sálů - endoskopické  urologické 
věže Nemocnici Nové Město na Moravě. 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve výši 
150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v 
rámci projektu Naše nemocnice. 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové město na Moravě, 
příspěvková organizace v předloženém znění. 
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Popis 
Od roku 1850 bylo Nové Město (s přívlastkem na Moravě až od roku 1906) sídlem okresního 
hejtmanství. Bylo proto logické, že základní kámen plánované nemocnice pro obyvatele Horácka, 
byl položen 21. 8. 1938 právě zde.   
V roce 1949 vzniklo sloučením Žďáru s obcí Zámek Žďár nové okresní město Žďár nad Sázavou, 
které se rychle rozrůstalo s budováním průmyslového podniku ŽĎAS.  
Tak se stalo město Žďár nad Sázavou jediným okresním městem, které nemělo na svém území 
okresní nemocnici. I dnešní podoba zajištění zdravotních služeb pro naše obyvatele kopíruje tyto 
historické souvislosti. Město Žďár nad Sázavou je provozovatelem moderní polikliniky, kde je 
soustředěna většinová ambulantní péče, je zde pracoviště RTG, laboratoře a rehabilitace.  
I když je dnes svobodná volba lékaře i poskytovatele zdravotních služeb, je Nemocnice Nové 
Město na Moravě (dále jen nemocnice) pro obyvatele našeho města nejbližším, nejdostupnějším a 
nejdůležitějším zdravotnickým zařízením poskytujícím neodkladnou, specializovanou a ústavní 
péči.    
Nemocnice je tedy spádovou nemocnicí pro občany Žďáru nad Sázavou a pro občany celého 
správního území. V poslední době nemocnice prodělala rekonstrukci téměř všech pavilonů a 
oddělení, což se pozitivně odrazilo v péči o pacienty, kteří zdravotnických služeb nemocnice 
využili. Mimo jiné jsou to i občané našeho města. 

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina. Vedení nemocnice se na její rozvoj snaží získat 
finanční prostředky, proto kontinuálně komunikuje i s okolními městy. Společným zájmem 
nemocnice i jednotlivých měst je udržení a rozvíjení kvality a dostupnosti zdravotních služeb pro 
naše občany. 
 
 
Geneze případu 
Jedná se o individuální a samostatnou žádost, i když se žádosti vedení nemocnice opakují. 
Město Žďár nad Sázavou v roce 2011 poskytlo 500 tis. Kč na vybavení interního pavilonu 
telemetrií EKG, v roce 2014 poskytlo finanční dar ve výši 220 tis. Kč na pořízení laparoskopické 
věže.  
V tomto volebním období přistoupilo vedení města na formu kontinuální spolupráce s cílem každý 
rok pomoci dle aktuálních potřeb nemocnice a možností města. V rámci projektu Naše nemocnice, 
jehož garantem je radní města  MUDr. Radek Černý, přispělo naše město v roce 2015 částkou 300 
tis. Kč na nákup artroskopické věže a zkoordinovalo sponzoring ždárských firem ve výši 230 tis. 
Kč. V roce 2016 město podpořilo žádost o poskytnutí finančního daru na pořízení nového sanitního 
vozu ve výši 150 tis. Kč. V letošním roce paní ředitelka JUDr. Palečková žádá o poskytnutí 
finančního daru na pořízení operační věže pro urologický operační sál, jak je uvedeno v žádosti, 
která je přílohou materiálu.  
Pro informaci uvádíme finanční podporu okolních měst krajským nemocnicím.  
Třebíč poskytlo v roce 2016 částku 420 tis. Kč, za posledních 12 let to celkově bylo 5,5 mil. Kč. 
Pelhřimov pravidelně poskytuje 1 mil. Kč ročně, Havlíčkův Brod poskytuje pravidelně 500 tis. Kč 
ročně. Nové Město na Moravě poskytlo v roce 2016 částku 120 tis. Kč, v roce 2014 částku 150 tis. 
Kč a v roce 2013 částku 200 tisíc. Kč 
 
 
 
 



Návrh řešení 
 

Schválit poskytnutí navrhovaného daru nemocnici na pořízení operační věže pro urologický 
operační sál.  

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Schválení poskytnutí finančního daru nemocnici 

• Zamítnutí žádosti nemocnice o poskytnutí finanční výpomoci 

 
 
Doporučení předkladatele 
 
Viz. návrh usnesení. 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Darovací smlouva  

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
Město Žďár nad Sázavou,  
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  IČO 295841, 
zastoupené starostou, panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,  
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO 842001, zastoupená ředitelkou, paní JUDr. Věrou Palečkovou 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 

darovací smlouvu: 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun 
českých), a to na pořízení operační věže pro urologický operační sál.  
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) přijímá a 
zavazuje se použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
 

čl. III  
Částka 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bude dárcem poukázána na účet 
obdarovaného č. účtu 1014026222/5500, vedený u Raiffeisen Bank, a to nejpozději do 10 (slovy: 
deseti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
čl. IV  

Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda darované finanční prostředky byly použity na účel, ke 
kterému byly darovány a obdarovaný je povinen dárci použití darovaných finančních prostředků na 
jeho žádost prokázat. 
 

čl. V  
Smluvní strany berou na vědomí, že dárce je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.  

 
čl. VI  

 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a 
s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
07. 09. 2017 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne ….. 
 
 
………………………………………..   ……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil     JUDr. Věra Palečková 
starosta města Žďáru nad Sázavou   ředitelka nemocnice Nové Město na Moravě 
za dárce      za obdarovaného 
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