STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2018
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby s
Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkovou organizací
Stručný obsah: Usnesením ZM č. 91/2018 ze dne 29. března 2018 byla příspěvková organizace
CZaSP pověřena k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro roky 2018-2021. Na
základě výsledků jednání příspěvkové organizace se zdravotními pojišťovnami a Krajským úřadem
Libereckého kraje požádala ředitelka dotčené příspěvkové organizace o doplnění a úpravy
schváleného smluvního vztahu, resp. pověření, které je nyní řešeno předloženým dodatekem č. 1.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Žáčková Renata, JUDr. - právník odboru školství a sociálních věcí

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno:

v 12. RM dne 19.6.2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkovou organizací dle přílohy č.
1
ukládá
zajistit podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkovou
organizací
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 31.08.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Statutární město Liberec je zřizovatelem Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové
organizace. Finanční prostředky poskytované z rozpočtu SML (a dalších veřejných rozpočtů) příspěvkové
organizaci jsou veřejnými prostředky a při jejich poskytování je třeba postupovat v souladu s pravidly pro
veřejnou podporu. Vzhledem k tomu, že hlavní činnost příspěvkové organizace naplňuje znaky služeb
obecného hospodářského zájmu, lze poskytovat veřejné prostředky na zajištění a poskytování takových
činností v podobě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby.
Usnesením ZM č. 91/2018 ze dne 29. března 2018 byla pověřena příspěvková organizace CZaSP k
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro roky 2018-2021. Na základě výsledků jednání
této příspěvkové organizace se zdravotními pojišťovnami a Krajským úřadem Libereckého kraje požádala
její ředitelka o doplnění a úpravy schváleného smluvního vztahu, resp. pověření, které je nyní řešeno
dodatkem č. 1. Změny se týkají především článku II. Závazek veřejné služby, kde ředitelka příspěvkové
organizace navrhla, aby byly některé části jinak specifikovány.
Odbor školství a sociálních věcí ve spolupráci s odborem ekonomiky doporučuje předložený dodatek č. 1
ke smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro dotčenou
příspěvkovou organizaci schválit.
Přílohy:
CZaSP dodatek č. 1
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby číslo: DS201800501
agendové číslo dodatku:
statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 IČ: 00262978
zastoupené panem Tiborem Batthyánym, primátorem města jako
pověřovatel (dále jen „SML“)
a

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
se sídlem Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ 460 06 IČ: 65100654
zastoupená: Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou jako pověřený podnik (dále
jen „Podnik“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 veřejnoprávní Smlouvy o závazku veřejné
služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby.

I.
V článku II. Závazek veřejné služby se upravují odstavce 1 a 2, které nově znějí:
1. Statutární město Liberec touto smlouvou pověřuje Podnik závazkem k poskytování následujících
služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí SOHZ, a to v rozsahu a za podmínek
dále stanovených touto smlouvou (dále jen „závazek veřejné služby“):
1.1 Poskytování služeb zdravotní péče v oborech
i. fyzioterapeut v rozsahu těchto služeb:
a. komplexní kineziologické vyšetření,
b. kineziologické vyšetření
c. kontrolní kineziologické vyšetření
d. fyzikální terapie II
e. léčebná tělesná výchova (3-5 léčených)
f. léčebná tělesná výchova (6-12 léčených)
g. léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě
h. individuální léčebná tělesná výchova včetně instruktáže a zácviku pacienta,
i. nácvik lokomoce a mobility
j. zácvik rodinného příslušníka,
k. masáže reflexní, vazivové,
l. masáž klasická a lávovými kameny,
m. techniky měkkých tkání,
n. mobilizace páteře a periferních kloubů,
o. vodoléčba II
p. laser,
q. manuální lymfodrenáž,
r. komorová nebo střídavá tlaková léčba mízního otoku přístrojem
s. inhalace,
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t. infrasauna,
u. tejpování,
v. suché uhličité koupele,
w. solux;
x. doprava ke klientovi
ii. domácí zdravotní péče v rozsahu těchto úkonů:
a. zavedení, ukončení domácí péče
b. ošetřovací návštěvy I.- IV. typu,
c. výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna.
d. vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí,
e. fyzické asistence při poskytování domácí péče,
f. odběry biologického materiálu,
g. aplikace parenterální terapie pro hydrataci, ener. zdroje, léčba bolesti
h. ošetření stomií,
i. lokální ošetření,
j. aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, i.m., s.c., i.v.,
k. nácvik a zaučování aplikace inzulínu,
l. klyzma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů, laváže
iii.
organizuje a zajišťuje zdravotní pobyty pro klienty sociálních a zdravotních
služeb.
1.2. Poskytování dotované výchovné a speciální péče o děti do tří let věku v denním režimu v
rozsahu následujících činností:
a. výchovná péče,
b. poskytování stravy přizpůsobené svou skladbou a úpravou příslušné věkové
kategorii dětí, a to 3x denně, a zajištění celodenního pitného režimu.

(dále společně jen „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“).
2. Podnik se zavazuje poskytovat Služby v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
2.1. Pro poskytování služeb zdravotní péče se stanoví následující podmínky:
2.1.1. Služby bude Podnik poskytovat na území města Liberce zejména v návaznosti
na poskytované sociální služby.
2.1.2. Zdravotní služby budou dostupné klientům v pracovní dny minimálně 8 hodin
denně; Podnik dále zajistí v případě potřeby nepřetržitý pohotovostní režim
zdravotních služeb domácí péče.
2.1.3. Podnik zajistí požadovanou kapacitu služby v rozsahu 6 úvazků pracovníků
zajišťujících služby zdravotní péče.
2.1.4. Zdravotní služby domácí péče budou poskytovány osobami s kvalifikací
všeobecná zdravotní sestra a to ve spolupráci s ošetřujícími lékaři. Zdravotní
služby fyzioterapie budou poskytovány osobou s odbornou kvalifikací
fyzioterapeut.
2.1.5. Podnik povede roční výkazy poskytnutých zdravotních služeb, které je povinen
na požádání vždy doložit SML k prokázání oprávněnosti výše poskytnuté
vyrovnávací platby na služby zdravotní péče.
2.2.

Pro poskytování služeb péče o děti se stanoví následující podmínky:
2.2.1. Služby péče o děti do tří let věku bude Podnik poskytovat v minimálním rozsahu
10 hodin denně v pracovní dny.
2.2.2. Maximální denní kapacita zařízení pro péče o děti do tří let věku bude 35 dětí.
2.2.3. Podnik zajistí požadovanou kapacitu služby v rozsahu 9 úvazků pracovníků
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zajišťujících služby péče o děti.
Podnik zajistí poskytování služeb péče o děti prostřednictvím pracovníků s
odborným pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním nebo profesně
kvalifikovanou chůvou.
2.2.5. Strava bude poskytována 3x denně včetně celodenního pitného režimu.
Poskytovaná strava bude svou skladbou a způsobem úpravy přizpůsobená
příslušné věkové kategorii dětí.
2.2.6. Podnik bude poskytovat služby péče o děti za úplatu dle ceníku daným na
vědomí SML.
2.2.4.

2.3.

V rámci poskytovaných Služeb vymezených v tomto čl. II odst. 1 této smlouvy Podnik zajistí
náležitou propagaci a informovanost veřejnosti o poskytovaných službách, např.
prostřednictvím informačních plakátů, letáků, brožurek, pravidelnou aktualizací svých
internetových stránek, odbornými publikacemi apod.
II.

V článku IX. Závěrečná ustanovení se upravuje odstavec 5, který nově zní:
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a
za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
O uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ze
dne .

V Liberci dne

V Liberci dne

________________________________
pověřovatel
statutární město Liberec
Tibor Batthyány
primátor města

________________________________
pověřený podnik
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvková organizace
Mgr. Lenka Škodová, ředitelka
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