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MUHLX00I5EX1 

             Hl 11064/2020/SOC 

       

Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23  Hlinsko 

 

 

V souladu s § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejňuje město Hlinsko 

dotační program Dotace pro nové dětské lékaře ve městě Hlinsko: 
 

Název dotačního programu: Dotace pro nové dětské lékaře ve městě Hlinsko 

Zdůvodnění podpory: Zlepšení dostupnosti zdravotnické péče pro občany města 

Hlinsko a jeho místní částí 

Účel, na který mohou být 

finanční prostředky 

poskytnuty (způsobilé výdaje 

projektu): 

- pořízení dlouhodobého hmotného majetku a 

drobného hmotného majetku pro poskytovatele 

zdravotnické péče pro děti a dorost ve městě 

Hlinsko 

 

- veškeré stavební úpravy ordinace na území města 

Hlinsko včetně rekonstrukce stávající ordinace 

 

Předpokládaná alokace 

finančních prostředků: 

Kč 200.000,- 

 

 

Maximální výše dotace pro 

jednoho žadatele: 

Kč 200.000,- 

 

 

Minimální podíl příjemce 

dotace na financování 

projektu: 

30 %  

 

(Např. při maximální výši dotace Kč 200.000,- je 

minimální podíl příjemce na financování způsobilých 

nákladů projektu Kč 60.000,-.) 

 

 

Okruh způsobilých žadatelů: - každá právnická osoba, která zaměstnává lékaře 

pro děti a dorost, nebo fyzická osoba, která je 

oprávněna poskytovat zdravotní péči pro děti a 

dorost 

 

- podmínkou je otevření nové ordinace, popřípadě 

převzetí ordinace stávající 

 

- žadatelem nemůže být příspěvková organizace 

zřízená městem Hlinsko, organizace 

samosprávných celků, státní organizace a 

organizační složka státu 

 

- žadatel může podat pouze 1 žádost 

 

Lokalizace projektu: Katastrální území města Hlinsko 
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Uznatelné a neuznatelné 

náklady: 

 

Uznatelné náklady: 

- náklady na pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku ordinace  

- náklady na pořízení drobného hmotného majetku 

ordinace 

- náklady na stavební úpravy ordinace včetně 

rekonstrukce ordinace 

 

Ostatní náklady jsou neuznatelné. 

 

Časová způsobilost nákladů: 01.04.2020 – 30.06.2021 

 

Kritéria hodnocení: 

 

1) soulad projektu s vyhlášeným dotačním 

programem 

2) připravenost a realizovatelnost projektu 

3) prokazatelné využití prostředků 

4) řádné, úplné a správné vyplnění žádosti včetně 

požadovaných příloh 

 

Podmínky pro poskytnutí 

dotace: 

 

Žadatel předloží kompletně vyplněnou žádost splňující 

podmínky příslušné oblasti podpory v souladu 

s požadovanými náležitostmi včetně příloh. 

Žádost musí být podána ve stanovené lhůtě pro podání 

žádostí. 

Žadatel musí mít vůči městu Hlinsko vypořádané veškeré 

závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Žadatel úspěšně projde výběrovým řízením vyhlášeným 

Krajským úřadem Pardubického kraje, jehož výsledkem 

bude uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. 

Informaci o výsledek výběrového řízení dodá 

poskytovateli dotace. 

 

Ordinace bude v Hlinsku provozována po dobu 

minimálně 5 let od zahájení provozu ordinace ohlášeného 

poskytovateli (do této doby se nezapočítává mateřská 

nebo rodičovská dovolená, výkon veřejné funkce). 

V případě nedodržení této podmínky bude dotace 

poměrně krácena, a to 1/60 z poskytnuté částky za každý 

nedodržený měsíc. 

 

Křížové financování není možné (není možné projekt 

financovat z více zdrojů poskytovatele). 

 

Časový harmonogram 

realizace projektu: 

01.04.2020 – 30.06.2021 

 

 

Lhůta pro podání žádosti: 13.03.2020 – 31.08.2020 

 

Platební podmínky: Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace formou bezhotovostního 

převodu na účet příjemce. 

 

Seznam povinných příloh: Právnická osoba (dále PO): 



 3 

 

- popis projektu (včetně např. uvažovaného 

vybavení ordinace) 

 

- kopie dokladu osvědčující zápis PO do veřejného 

rejstříku ne starší 3 měsíců, u PO nezapisovaných 

do veřejných rejstříků jiný doklad o 

zakladatelském právním jednání nebo rozhodnutí 

orgánu veřejné moci, anebo o vzniku na základě 

zákona, popřípadě o ustavení PO jiným způsobem, 

který stanoví jiný právní předpis, z něhož bude 

vyplývat alespoň název, sídlo PO, předmět 

činnosti, statutární orgán 

 

- doklad o volbě nebo jmenování statutárního 

orgánu nebo statutárního zástupce nebo jeho 

zástupce, který žádost podepisuje (pouze, nelze-li 

zjistit z výpisu z veřejného rejstříku) 

 

- rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb v oboru lékařství pro děti a 

dorost 

 

- kopie platných smluv o poskytování a úhradě 

hrazených zdravotních služeb (alespoň se 4 

zdravotními pojišťovnami s největším 

zastoupením pojištěnců v oblasti) 

 

- kladné stanovisko vyhlašovatele výběrového řízení 

na poskytování služeb lékařství pro děti a dorost 

pro danou oblast 

 

- kopie smlouvy o běžném účtu 

 

Fyzická osoba (dále FO): 

 

- popis projektu (včetně např. uvažovaného 

vybavení ordinace) 

 

- rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb v oboru lékařství pro děti a 

dorost 

 

- kopie platných smluv o poskytování a úhradě 

hrazených zdravotních služeb (alespoň se 4 

zdravotními pojišťovnami s největším 

zastoupením pojištěnců v dané oblasti) 

 

- kladné stanovisko vyhlašovatele výběrového řízení 

na poskytování služeb lékařství pro děti a dorost 

pro danou oblast 

 

- kopie smlouvy o běžném účtu 
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Způsob podání žádosti: 

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se přijímají osobně 

prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, Adámkova 554, 539 23 Hlinsko nebo 

poštou v termínu od 13.03.2020 do 31.08.2020. 

 

Formulář žádosti je ke stažení na www.hlinsko.cz nebo jej lze vyzvednout osobně na adrese 

Městský úřad Hlinsko, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Poděbradovo nám. 

1570, 539 23 Hlinsko.  

 

K žádostem předloženým mimo lhůtu pro podání žádostí nebude přihlíženo.  

 

Na podporu z tohoto dotačního titulu není právní nárok. 

 

Garant dotačního programu: Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 

Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko 

 

Kontaktní osoby: Bc. Martin Vtípil, DiS., vtipil@hlinsko.cz, 469 315 371 

 

Bc. Věra Sokolová, sokolova@hlinsko.cz, 469 315 353 

 

 

 

 

Bc. Martin Vtípil, DiS. 

vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví 

 

Vyvěšeno:  12. února 2020 

Sejmuto:  01. září 2020 

http://www.hlinsko.cz/

