Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

40. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace –
návrh na změnu účelu využití účelových neinvestičních příspěvků
Anotace
Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvková organizace, žádá o změnu účelu využití účelových
neinvestičních příspěvků z důvodu pořízení drobného vybavení pro nově vzniklá tzv. Covid-oddělení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelu využití neinvestičních příspěvků schválených Nemocnici Milosrdných
bratří, příspěvkové organizaci
z:
„Úhrada za pokračování očkování (hepatitida)“ ve výši 200 tis. Kč,
„Zajištění provozu 40 akutních sociálních lůžek“ ve výši 874 tis. Kč
na:
„Pořízení vybavení pro tzv. Covid-oddělení“ ve výši 1 074 tis. Kč.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/118 dne 25. 11. 2020 a doporučila ke
schválení.
FV ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 2. 12. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
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Sestava vytvořena 30.11.2020 v 15:34

2/2

Vygenerováno programem eMMB

Strana 2 / 4

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva

1-2
3-3
4-4

Strana 3 / 4

Důvodová zpráva
Odbor zdraví MMB předkládá orgánům města ke schválení změnu účelu využití účelových
neinvestičních příspěvků pro Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkovou organizaci (dále jen NMB).
V rozpočtu roku 2020 jsou pro NMB v rámci běžných výdajů vyhrazeny 2 účelové příspěvky, které
podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města, a které nebudou NMB využity:
-

Úhrada za pokračování očkování (hepatitida)………………….200 tis. Kč
Zajištění provozu 40 akutních sociálních lůžek………………...874 tis. Kč

NMB žádá o změnu využití uvedených účelových příspěvků na:
-

Pořízení vybavení pro tzv. Covid-oddělení…………………...1 074 tis. Kč

V souvislosti s aktuální situací vývoje pandemie Covid-19 a růstem počtu hospitalizovaných pacientů
v NBM bylo nezbytné vybavit jak nově zřízená tzv. Covid-oddělení se standardními lůžky, tak lůžka
intenzivní péče (ARO, JIP) řadou přístrojů a zařízení neinvestičního charakteru. Jedná se mj. o desítky
infuzních pump a injektomatů, dokovací stanice, zvlhčovače ke kyslíkovým bombám, pulzní oxymetry,
tonometry, odsávačky, odsávací systémy, kyslíkové ventily, germicidní zářiče, průtokoměry medi-flow,
ohřívačky pacientů atd. Částka za nákupy tohoto „drobného vybavení“ ke dni 9.11.2020 dosáhla výše
2 600 tis. Kč, přičemž úhrada od zdravotních pojišťoven za covid-pozitivního pacienta je zhruba 2 tis.
Kč/den, což sotva pokryje náklady na ochranné pomůcky.
Odbor zdraví s požadavkem NMB souhlasí.

Stanoviska dotčených orgánů:
KZPP RMB materiál projednala na svém 20.zasedání dne 19. 11. 2020.
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Hlasování: 10 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Usnesení bylo přijato.
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Rada města Brna projednala na své R8/118. chůzi dne 25. 11. 2020.
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Schváleno jednomyslně 10 členy.
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FV ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 2. 12. 2020.
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