
Pořadové číslo:  26/9 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč z Dotačního programu na podporu 

zdravotních služeb v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem MUDr. Ladislav 

Štěpánek, IČ 14250225, se sídlem Na Odpoledni 1042/19, 750 02 Přerov, jako příjemcem 

dotace, na pořízení vybavení ordinace, nájemné ordinace a na pořízení přístrojového vybavení 

ordinace v roce 2022. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 2022. 

 

2 pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na zasedání zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace vybranému žadateli.  

 

 



Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 25. 4. 2022 Dotační program na podporu 

zdravotních služeb v roce 2022, jehož cílem je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické 

péče pro všechny občany města Přerova. Dotaci lze poskytnout žadateli, který v období od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2022 zřídí novou či převezme stávající lékařskou praxi s odborností praktické lékařství. 

Dotace je poskytována jako finanční podpora na účely spojené s činností žadatele o dotaci v oblasti 

zdravotnické péče pro všechny občany města.  

  

V termínu pro podání žádosti od 26. 5. 2022 do 1. 6. 2022 byly na podatelnu Magistrátu města Přerova 

doručeny dvě žádosti od těchto subjektů: MUDr. Denisa Vitásková s. r. o. (IČ 0968442) a MUDr. 

Ladislav Štěpánek (IČ 14250225). MUDr. Denisa Vitásková provozuje od června 2021 ordinaci 

praktického lékaře v Přerově na adrese U Výstaviště 182/8, MUDr. Ladislav Štěpánek převzal ordinaci 

praktického lékaře v Přerově od června 2022 na adrese Na Odpoledni 1042/19. Oba žadatelé splnili 

kritéria programu a doložili všechny požadované povinné přílohy. Při bodovém hodnocení dosáhli oba 

žadatelé stejného počtu bodů, a to 13, jak ukazuje následující tabulka.  

  

Kritérium  Bodové hodnocení Bodové hodnocení  

  MUDr. Denisa Vitásková s.r.o. MUDr. Ladislav Štěpánek 

Zahájení provozu:      

do 3 měsíců od uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace  

3 body 3 body 

Místo provozování ordinace:      

v místní části Město I – Přerov, 

Město II – Předmostí  

2 body 2 body 

Ordinační doba (počet hodin / 

dnů týdně): 

    

více než 25 hodin týdně  2 body 2 body 

5 pracovních dnů v týdnu  2 body 2 body 

Ordinační doba (dopolední / 

odpolední): 

    

jednou odpoledne do 16 hodin 2 body 2 body 

Předpokládaný počet 

budoucích pacientů: 

    

nad 1.500 2 body 2 body 

CELKEM  13 bodů 13 bodů 

  

Dle pravidel dotačního programu je v tomto případě žadatel vybrán formou losování. Komise ze 

zástupců magistrátu vylosovala žadatele MUDr. Ladislava Štěpánka.  

  

MUDr. Ladislav Štěpánek v roce 2015 dokončil Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci 

Králové. Poté zahájil specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství, které v roce 

2019 úspěšně zakončil atestační zkouškou. Vedle pokračující práce praktického lékaře pro dospělé byl 

do května 2022 zaměstnán jako lékař Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc. 

Souběžně s výkonem práce lékaře též působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 

nejprve jako asistent a po dokončení doktorského studia jako odborný asistent na Ústavu veřejného 

zdravotnictví.  

  

V červnu 2022 převzal ordinaci praktické lékařky MUDr. Evy Novákové na adrese Na Odpoledni 

1042/19, a vedle toho nadále externě působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

jako odborný asistent. 

Ordinace MUDr. Štěpánka přijímá nové pacienty. Předpokládaný počet pacientů při plné kapacitě je 

2.000, v současné době má ordinace přibližně 1.400 pacientů. Ordinace je pacientům k dispozici 5 dní 

v týdnu, ve dnech pondělí, úterý, středa a pátek je ordinační doba od 7.30 do 13.00 hodin, v úterý od 

12.00 do 18.00 hodin.  



  

Dle pravidel dotačního programu je dotace poskytována na krytí nákladů, které prokazatelně vznikly v 

roce, kdy byla dotace žadateli přiznána. Z předložené žádosti o dotaci vyplývá, že dotace bude využita 

na nákup přístrojového vybavení, na nájemné na první měsíce ordinování a na pořízení vybavení 

ordinace. Do ordinace a sesterské místnosti budou zakoupena nová lékařská vyšetřovací lůžka, 

ordinace lékaře bude vybavena přístrojem TK Holter, určeným k 24 hodinovému měření krevního 

tlaku, včetně nezbytného příslušenství, náhradní manžety a baterií, a EKG přístrojem s možností 

propojení s ambulantním softwarem.  

 

 


