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NÁZEV: 
 

Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc 

 

ANOTACE: 
Poliklinika Žďár nad Sázavou provádí panoramatické RTG na přístroji, který je starý 18 let a má 
nekvalitní zobrazování. K zajištění provozu potřebujeme nový přístroj. Nemáme však zdroje na 
pokrytí celé částky, žádáme tedy zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
600.000,-Kč se splatností 10 měsíců.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
600.000,-Kč se splatností do 31.12.2019 Poliklinice Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Ilona Komínková, ředitelka PO 

Předkládá: 

Ing. Ilona Komínková, ředitelka PO 

  

 



Název materiálu: 
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Počet příloh: 1 – dohoda o návratné finanční výpomoci 
 
 
Popis 

V roce 2000 zakoupila Poliklinika Žďár nad Sázavou nový panoramatický RTG značky 
GENDEX, na kterém dodnes provádí vyšetření. Tento přístroj je však již zastaralý a provádí málo 
kvalitní snímky. Uvažovali jsme o jeho zakoupení koncem roku 2019, ale v lednu začne provozovat 
stomatologickou ambulanci nový zubař, který rovněž uvažuje o zakoupení panoramatického RTG. 
Pokud si chceme udržet převážnou část klientely, která vyžaduje kvalitnější zobrazování, je potřeba 
zakoupit kvalitnější RTG ještě v letošním roce, aby nám klienti nepřešli ke konkurenci. Kromě 
klasických snímků pro zubaře provádí Poliklinika ještě snímkování zlomenin čelistí. Vzhledem 
k tomu, že Poliklinika nemá dostatek volných finančních prostředků, žádáme město Žďár nad 
Sázavou o návratnou finanční výpomoc ve výši 600.000,- Kč na dobu 10 měsíců. Celkovou cenu 
RTG předpokládáme ve výši 900.000,-Kč. 

V případě že nám bude NFV schválena bude postup následující: 
Vyhlášení výběrového řízení  
Čerpání úvěru jednorázově do 15. října  
 
Návrh splátek: 
60.000,-Kč měsíčně vždy k 20. dni v měsíci od března 2019 

 
 
 
Geneze případu 
 

• RM č.94, dne 27.8.2018, č. usnesení 1658/2018/POL, Rada města po projednání doporučuje 

ZM ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600.000,-Kč se splatností do 

31.12.2019 

 
 
Návrh řešení 
 

• Koupit nový přístroj do 30.11.2018. 

• Riziko – v případě neschválení nebude zajištěno kvalitní snímkování a zubaři přejdou ke 

konkurenci, Poliklinika přijde o tržby. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve 

výši 600.000,-Kč se splatností do 31.12.2019 Poliklinice Žďár nad Sázavou, příspěvkové 

organizaci  

• 2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci 

ve výši 600.000,-Kč se splatností do 31.12.2019 Poliklinice Žďár nad Sázavou, příspěvkové 

organizaci  

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme ke schválení z důvodu udržení kvalitních služeb pro lékaře i pacienty variantu č. 1 



Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, DIČ 

CZ00295841, bankovní spojení 19-328751/0100, zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou 

města (dále jen „zřizovatel“) 

 

a 

 

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČO 48899119, DIČ CZ 48899119, bankovní spojení: 222494405/0300, zastoupená Ing. 

et. Ing. Ilonou Komínkovou, ředitelkou (dále jen „příspěvková organizace“) 

 
uzavírají v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění tuto  
 
 

dohodu o návratné finanční výpomoci 
 

I.  
Zřizovatel se zavazuje, že poskytne příspěvkové organizaci návratnou finanční výpomoc ve výši 

600.000 Kč na zakoupení panoramatického RTG, a to na účet příspěvkové organizace, nejpozději 

do 15.10.2018. 

Příspěvková organizace se zavazuje návratnou finanční výpomoc ve výši 600.000 Kč vrátit 

zřizovateli ve splátkách ve výši 60.000 Kč měsíčně vždy k 20. dni v měsíci, počínaje měsícem 

březnem 2019. Zřizovatel souhlasí i s možností mimořádných splátek.  

II. 

Tato dohoda byla schválena na zasedání rady města Žďáru nad Sázavou, konané dne 27.8.2018 

usnesením č.j. 1658/2018/POL a na zasedání zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném 

dne 27.8.2018 usnesením č.j. 30/2018/POL/11 

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí příspěvková 
organizace. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  

……………………………………………. ………………………………………………. 

     Ing. Ilona Komínková 

za příspěvkovou organizaci 

Mgr. Zdeněk Navrátil  

     za zřizovatele 

 

 
 
 
 
 


