
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: 

Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace, a subjektem MUDr. Denisa Vitásková s. r. o., IČ 09698442, se sídlem U Výstaviště 

182/8, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na pořízení přístrojového vybavení ordinace 

praktického lékaře 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. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3512 620 Stomatologická péče 

  

200,0 - 200,0 0,0 

3511 620 Všeobecná ambulantní péče 

  

0,0 + 200,0 200,0 

 
 

 

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 individuální dotace.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – převod finančních prostředků z Dotačního programu na podporu zubního lékařství v 

Přerově za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. Závazný ukazatel se nemění. 

 

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.  

  

S cílem maximálně podpořit dostupnost primární zdravotní péče pro občany města Přerova je orgánům 

města předkládán návrh podpory i druhého žadatele – MUDr. Denisa Vitásková s. r. o., a to formou 

individuální dotace.  



  

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. června 2022 vyhlásilo Dotační program na podporu 

zubního lékařství v Přerově. Ve lhůtě pro podání žádostí nebyla doručena žádná žádost o dotaci v 

tomto programu. Navrhuje se finanční prostředky schválené pro tento dotační program převést na 

individuální podporu pro MUDr. Denisu Vitáskovou.  

  

MUDr. Denisa Vitásková v roce 2013 dokončila Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, 

v letech 2013–2016 působila na pozici sekundárního lékaře v oboru vnitřního lékařství na Interní 

klinice Fakultní nemocnice Ostrava, v letech 2016-2021 působila jako praktický lékař ve společnosti 

Praktikcentrum s. r. o. Od června 2021 provozuje ordinaci praktického lékaře v Přerově, na adrese 

U Výstaviště 182/8.  

  

Ordinace MUDr. Vitáskové přijímá nové pacienty. Aktuální počet registrovaných pacientů je 1.300. 

Předpokládaný počet pacientů je 4.000. Ordinace pro pacienty otevřena 5 dní v týdnu, v pondělí, úterý, 

středu a v pátek je ordinační doba od 7.30 do 13.30 hodin, ve čtvrtek od 12.00 do 18.00 hodin.  

  

Dle předložené žádosti o dotaci bude finanční podpora využita na pořízení přístrojového vybavení 

ordinace v průběhu roku 2022. Ordinace bude vybavena diagnostickým přístrojem Cube S, dvěma 

diagnostickými přístroji Bravo mini včetně manžet, systémem ABI TBL a spirometrem.  

 

 


