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Název materiálu:

Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční příspěvek z 
rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje navýšení příspěvku na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o nedělích a 
svátcích o částku 18 000,- Kč na celkových 63 000,- Kč na rok 2012.
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4359 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče (příspěvek na 
pobytovou soc. službu)

300,0 - 18,0 282,0

3599 620 Ostatní činnost ve zdravotnictví
(pohotovostní služba lékáren)

45,0 + 18,0 63,0

3. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním
městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 9 000,- Kč,



b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 7 000,- Kč,

c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

d) IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 6 000,- Kč,

e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 5 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č. p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 7 000,- Kč,

f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 7 000,- Kč,

g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 4 000,- Kč, 

h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Komenského 42, PSČ 750 02, ve výši 5 000,- Kč. 

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.

VARIANTA II

schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 45 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

a) ÁBRÁNYI spol. s r.o., IČ 25543113, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, nám. Přerovského povstání 
2803/1, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 6 430,- Kč,

b) LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

c) "LÉKÁRNA MD", spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,

d) IVED - Media s.r.o.,  IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 4 290,- Kč,

e) LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s.r.o., IČ 26821681, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Husova 
č.p. 2846, č. or. 2, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, z toho provozovna  Přerov, Přerov I-Město, 
Budovatelů 197/6, dotace ve výši 3 570,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 5 000,- Kč,



f) Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s.r.o., IČ 26843617, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Kratochvílova 143/13, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 5 000,- Kč,

g) PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 860,- Kč, 

h) PharmDr. Jolana Široká, IČ 48002402, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 760/41, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 570,- Kč,

i) Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 140,- Kč,

j) Lékárna U Pivovaru, Komenského 42, IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 
Komenského  42, PSČ 750 02, ve výši 3 570,- Kč. 

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v roce 2012.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 50. schůzi dne 17. 10. 2012, usnesením č. 1964/50/8/2012, podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit navýšení příspěvku na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově o 
nedělích a svátcích o částku 18 000,- Kč na celkových  63 000,- Kč na rok 2012 a uzavření 
smluv o poskytnutí této dotace s jednotlivými lékárnami podle rozpisu uvedenému v příloze č. 
1.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje schválit variantu I - navýšení příspěvku na pohotovostní lékárenskou službu v 
Přerově. Navýšením příspěvku na tuto službu pro občany města budou alespoň částečně 
kompenzovány zvyšující se provozní náklady. Vzhledem k tomu, že nejbližší pohotovostní 
lékárenská služba je provozována v Olomouci, je tato služba pro mnohé občany nedostupná. 
Doporučujeme proto podporovat tuto službu pro občany města Přerova.

Odbor ekonomiky

Pokud nelze zachovat službu pohotovostní lékárenské služby (PLS) jinak než poskytnutím 
příspěvku ze strany města, je toto opatření z hlediska  potřeb občanů určitě žádoucí. Dle údajů 
uvedených v důvodové zprávě dojde schválením tohoto materiálu k navýšení dotace téměř na 
plnou úhradu rozdílu mezi náklady a výnosy PLS. Je proto na zvážení členů orgánů města, 
zda schválí tuto změnu účelu využití rozpočtových prostředků.  

Důvodová zpráva:

V roce 2005 rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo ukončeno provozování 
pohotovostní lékárenské služby (dále jen PLS) o nedělích a svátcích v Přerově.



Z důvodu zájmu a potřebnosti zajistit dostupnost PLS pro občany města o nedělích a svátcích, 
vyčleňuje statutární město Přerov v rámci svého rozpočtu každoročně finanční prostředky, které jsou 
poskytovány formou dotace jednotlivým lékárnám na částečnou úhradu nákladů za PLS o nedělích a 
svátcích. Pro  rok 2012 byla v rozpočtu statutárního města Přerova na PLS  vyčleněna  a 
Zastupitelstvem města Přerova schválena částka  45 000,-Kč, přičemž v letech předcházejících (od 
roku 2005 do roku 2011) to byla každoročně částka 50 000,- Kč.
PharmDr. Jindřich Švarc, který zastupuje lékárny vykonávající PLS, osobně a následně písemnou 
žádostí ze dne 10. 7. 2012 požádal o navýšení příspěvku na PLS s ohledem na zvyšující se provozní 
náklady na provoz PLS, snížení cen léků v rámci úsporných opatření státní správy a snížené výnosy z 
lékárenské činnosti. Náklady na jeden den PLS v Přerově jsou průměrně vyčísleny na 3 500,- Kč, 
přičemž výnos PLS na jeden den činí přibližně 2 000 - 2 500,- Kč. PharmDr. Švarc navrhuje navýšení 
dotace na PLS ve výši 1/3 provozních nákladů, což představuje částku 1 000,- Kč na jeden den PLS. 
Případný rozdíl mezi náklady a výnosy by nesla sloužící lékárna. Celkový počet odsloužených dnů v 
roce 2012 činí 63. Celková dotace na PLS na rok 2012 by činila 63 000,- Kč, což znamená navýšení o 
částku 18 000,- Kč. 
V rozpočtu Odboru sociálních věcí a školství (dále jen Odbor) je vyčleněna částka ve výši 300 000,-
Kč na finanční příspěvky poskytovatelům sociálních služeb mimo území města Přerova, kteří 
poskytují pobytové sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Přerov. Na základě žádosti 
uvedeného poskytovatele je v souladu s Metodickým pokynem vedoucí Odboru č. 1/2011 k uzavírání 
Smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných 
jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve města Přerov  podán orgánům 
města návrh na poskytnutí dotace ve výši 500,- Kč za měsíc pobytu na jednoho uživatele. Z vyčleněné 
částky bylo dosud vyčerpáno 52 000,- Kč. Odbor navrhuje schválit rozpočtovým opatřením přesun 
finančních prostředků ve výši 18 000,- Kč na navýšení finančního příspěvku na PLS pro rok 2012.    

Rozpis jednotlivých pohotovostních služeb je pro občany města zveřejňován na internetových 
stránkách města, v místním tisku a kabelové televizi.

Příloha :

Žádost o finanční příspěvek na PLS v Přerově o nedělích a svátcích na rok 2012.




