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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 13.6.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 
2013

Předkladatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. MARTA ŠINTÁKOVÁ , zastupující vedoucí Odboru sociálních věcí 
a školství
Mgr. et Mgr. ANDREA KAFKOVÁ, vedoucí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví
Mgr. BLANKA HRUBÁ, referent odd. sociálních věcí a zdravotnictví

Název materiálu:

Pohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční příspěvek z 
rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a subjektem:

1. 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 5 000,- Kč,

2. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV s.r.o., IČ 47674351, se sídlem Přerov, Komenského ul. 40, 
PSČ 750 00, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

3. LÉKÁRNA MD, spol. s r.o., IČ 60322853, se sídlem Přerov, Boh. Němce 371, PSČ 750 00, jako 
příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

4. IVED - Media s.r.o., IČ 26876892, se sídlem Přerov I-Město, Jiráskova 157/20, PSČ 750 02, jako 
příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč,

5. 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 4 000,- Kč a provozovna Přerov, Přerov I-Město, Husova č.p.2846, 
č. or. 2, PSČ 750 02, dotace ve výši 3 000,- Kč,



6. PharmDr. Jindřich Švarc, IČ 46592822, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Čechova 949/25, PSČ 
750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 2 000,- Kč, 

7. Lékárna U Zlatého hada PharmDr. Jolana Široká, s.r.o.,  IČ 29457840, se sídlem Přerov, Přerov I-
Město, Čechova 760/41, PSČ 750 02, jako příjemcem dotace, ve výši 3 000,- Kč,

8. Mgr. Vlasta Chytilová, IČ 48001163, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 322/29, PSČ 750 
02, jako příjemcem dotace, ve výši 1 000,- Kč,

9. VeraPharm s. r. o., IČ 28655028, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská 2850/43, PSČ 750
02, ve výši 2  000,- Kč. 

10. Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza, s.r.o., IČ 26843617, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-
Město, Kratochvílova 143/13, ve výši 3 000,- Kč.

na částečnou úhradu nákladů za pohotovostní lékárenské služby o nedělích a svátcích v období leden 
až červen v roce 2013.

Odpovídá: Mgr. M. ŠINTÁKOVÁ 

Termín: 31.7.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

usnesením č. 2495/65/8/2013 ze dne 29.5.2013  po projednání podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a v usnesení 
uvedenými lékárnami.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje poskytnutí dotace dle návrhu usnesení za období leden až červen 2013 a ukončení 
poskytování finanční podpory na pohotovostní lékárenskou službu v Přerově. V současné 
době funguje v hypermarketu Albert nová lékárna, která svou provozní dobou a sortimentem 
plně nahradí pohotovostní lékárny v Přerově. 

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 2013 
byla v rozpočtu statutárního města Přerova na PLS  vyčleněna  částka  63 000,-Kč. 

V březnu 2013 byla otevřena nová Lékárna Harmonia v hypermarketu Albert v Přerově, Denisova 11, 
která má provozní dobu od 8.00 do 20.00 hodin každý den. Tato doba se překrývá s provozní dobou 
pohotovostní lékárenské služby, na kterou statutární město Přerov poskytuje každoročně finanční 
dotaci.



Vedoucí této lékárny potvrdila, že jsou schopni zajistit veškeré nejčastěji předepisované léky 
z lékařské pohotovosti, včetně antibiotik, apod. Za dobu jejich provozu se již na ně pacienti obracejí 
a dosud nebyl problém.  

Vzhledem k uvedené skutečnosti, kdy prostřednictvím lékárny Harmonia je zajištěna dostupnost 
lékárenské služby pro občany města o víkendech a svátcích, již není nutné nadále finančně podporovat 
pohotovostní lékárenskou službu. Odbor sociálních věcí a školství doporučuje ukončit poskytování 
finančních prostředků na pohotovostní lékárenskou službu a za rok 2013 sloužícím lékárnám 
poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč dle odsloužených dnů, a to pouze za 1. pololetí roku 2013.

Příloha: propočet finančního příspěvku na lékárenské pohotovostní služby za období leden - červen 
2013


