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Od 1. února 2005 převzala společnost
PP Hospitals, s. r. o. se sídlem v Dačicích
provozování Nemocnice Dačice

Chtěla bych využít možnosti seznámit obyvatele Dačic a blízkého okolí s naší společností a s hlavními záměry našeho projektu.
Společnost PP Hospitals, s. r. o. se sídlem v Dačicích
byla zřízena speciálně pro provozování nemocnice v Dačicích. T o však nebyl a není jediný cíl této společnosti.
Naší strategií je provozování dalších nemocnic v České
republice. Nemocnice v Dačicích se stala první nemocnicí, kterou máme možnost řídit jako soukromý subjekt
působící na trhu zdravotní péče. Máme zkušenosti s řízením nemocnic obdobné velikosti, jako je nemocnice v Dačicích, působili jsme však i v nemocnicích podstatně větších. Kromě těchto zkušeností jsou v našem týmu i odborníci z dalších oblastí řízení, především ekonom se zaměřením na vnitřní audit, specialista v oblasti obchodu a marketingu, specialista pro oblast řízení lidských zdrojů, ale
i několik specialistů z medicínských oborů.
Písmena PP v názvu naší společnosti představují pojmy Public a Private. T yto pojmy nejsou zvoleny náhodně.
Mateřská firma má v názvu kromě těchto dvou slov ještě
Partnership. T yto pojmy charakterizují naše záměry. Spojení veřejného (public) a soukromého (private) ve spolupráci (partnership). Cílem naší společnosti není privatizace části českého zdravotnictví, ale spojení soukromého
v podobě know how, znalostí, vědomostí a zkušeností nás
a našeho týmu s veřejným, především s veřejným majetkem a veřejnou správou. T ento cíl se nám podařilo přesně
naplnit právě v Dačicích, kde jsme se nestali vlastníky
majetku, ale máme možnost zde zdravotnictví ovlivňovat
a zajišťovat zdravotní péči pro obyvatele spádové oblasti.
Naplněním spolupráce veřejného a soukromého je jednak
nájemní smlouva a jednak dozorčí rada naší společnosti,
kterou se připravujeme založit. Kromě zástupců naší společnosti bude členem dozorčí rady i jeden zástupce Města
Dačice a další dva zástupci, zvolení z řad zaměstnanců
nemocnice. T ím bude pro Město Dačice a její obyvatele
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zajištěna možnost dalšího ovlivňování a kontroly činnosti
Vaší nemocnice.
Setkáváme se často s otázkou, proč právě Dačice?
Odpověď je jednoduchá. Bylo zde vyhlášeno výběrové
řízení na provozovatele, a to právě v době, kdy se naše
myšlenky o možném provozování nemocnic v České
republice začínaly formovat a získávaly hmatatelnou podobu. A přihlásili jsme se proto, že jsme přesvědčeni, že
tato nemocnice má v rámci sítě zdravotnických zařízení
v Jihočeském kraji své místo. A co je její výhodou, nejen
v kraji Jihočeském, ale i v kraji Vysočina? Její spádová
oblast je dostatečně velká na to, aby si svou pozici
dokázala obhájit ve výběrovém řízení na poskytování
zdravotní péče. Našim záměrem deklarovaným i v předloženém projektu je provozovat nemocnici ve struktuře, ve
které jsme ji převzali od Města Dačice. Je však také třeba
otevřeně říci, že zdravotní pojišťovny a především Ministerstvo zdravotnictví mohou do budoucna strukturu péče
významně ovlivnit. V našich záměrech jsme zvažovali
i tyto možnosti a jsme připraveni i na tyto skutečnosti
reagovat.
Bohužel hned v začátku našeho působení v nemocnici
nám byla několika zaměstnanci vyslovena nedůvěra, a to
formou podání výpovědi. Upřímně musím říci, že mě to
mrzí, neboť součástí naší strategie byla spolupráce s místními zaměstnanci. Neměli jsme v úmyslu přivádět s sebou
skupinu lékařů, sester či ostatních zaměstnanců. Stávající
zaměstnanci mají zkušenosti a především znají místní poměry. V tuto chvíli nám však nezbývá, než postupnými
kroky odcházející zaměstnance nahradit, některým spolupráci ještě jednou nabídnout. Mohu Vás však ujistit, že
jsme připraveni i tuto situaci řešit.
Vážení čtenáři, dovolte, abych Vás ujistila, že všechny naše snahy a aktivity budeme směřovat k tomu, aby
se záměr Města Dačice a naše první působení v roli soukromých provozovatelů zdravotnického zařízení stalo pozitivním příkladem public – private - parnership. Jsem
kdykoli připravena zodpovědet Vaše dotazy, řešit Vaše
připomínky a hlavně reagovat na Vaše podněty. Jsem zastáncem otevřené komunikace, a proto se budu snažit informovat Vás i touto cestou o změnách, které v nemocnici
budeme realizovat.
Ing. Věra Prousková
ředitelka nemocnice a jednatelka PP Hospitals, s. r. o.

Nemocnice v Dačicích předána novému
provozovateli
1. únor 2005 se stal zlomovým okamžikem pro dačickou nemocnici a město Dačice. Nemocnici, která fungovala od roku 1995 jako příspěvková organizace města,
převzala na základě výběrového řízení firma PP Hospitals,
s. r. o. Byl tak završen náročný proces hledání, jak udržet
existenci a chod nemocnice v Dačicích.
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Příspěvková organizace se odvozuje od slova
příspěvek. Již dopředu se
předpokládá, že organizace
si na svou existenci sama
nevydělá, ale musí být dotována penězi z jiných
zdrojů. Když se vedení
města v roce 1995 rozhodlo ustanovit dačickou nemocnici jako příspěvkovou organizaci města, potřebný příspěvek se pohyboval do dvou milionů korun. Do roku 2000
větší část tohoto příspěvku sloužila na opravu budov
a investice. Od tohoto roku se ale vše změnilo. Výše
příspěvku narostla až na ročních 10 milionů korun. Tato
částka však nestačila k pokrytí rozdílu mezi náklady na
provoz nemocnice a částkou vyplacenou nemocnici pojišťovnami. V letech 1999 - 2003 vzrostly náklady o 30,4 %,
avšak výkony pouze o 22,7 %. Ani zvyšující se příspěvek
už tento rozdíl nepokrýval, takže ke konci roku 2003 činil
nasčítaný dluh v nemocnici (mimo příspěvek města) již
celkem 14,5 milionu korun. Město svými prostředky navíc
nezhodnocovalo svůj majetek (peníze nebyly použity na
investice), ale dokrývalo pouze provozní ztrátu. Vnemocnici narůstal tedy i dluh investiční - stav kuchyně, operačních sálů a jiných provozních prostor nevyhovuje současným požadavkům a předpisům. Přístrojové vybavení bylo
v posledních letech pořizováno téměř pouze z prostředků
nadačního fondu, tedy z darů.
Z pohledu hospodaření s městskými prostředky začala
být již dávno situace nemocnice neudržitelná. Město
Dačice - tedy jeho 8 000 obyvatel - má určitý majetek
a peníze. Městský rozpočet je v letošním roce schválen
přebytkový s příjmy 117 milionů korun a výdaji 113,8 milionů korun. Přebytek je použit na splátky úvěrů z minulých let. Běžné výdaje nutné k zabezpečení chodu města tvoří cca 97 milionů korun (o části této sumy nemůžeme rozhodovat, protože rozpočtem účetně jen procházejí;
např. více než 18 milionů korun na sociální dávky ze zákona, nebo dotace více než 17 milionů na regionální působnost Městského úřadu). Kapitálové výdaje, tedy investice do staveb ve městě, činí cca 16 milionů korun.
Zvyšujeme-li neustále dotaci nemocnici, musíme snížit jiné výdaje. Vzhledem k tomu, že od letošního roku se
platy v nemocnici zvýšily o 17 % (loni sjednané dobrovolné snížení platů o 10 % již nebylo prodlouženo a podle
platných tarifů byly platy (nejen) ve zdravotnictví zvýšeny
o 7 %), začala ztráta narůstat nebezpečným tempem.
10 milionů vyčleněných v rozpočtu pro příspěvek nemocnici by tak bylo vyčerpáno již v červnu 2005 a do konce
roku by bylo k udržení nemocnice potřeba zaplatit dalších
minimálně 10 milionů korun. T oto nutné navýšení
příspěvku by bylo znatelné ve všech sférách života města.
Podívejme se na hospodaření s příspěvkem i z jiného
pohledu. Ze statistiky víme, že pouze 17 % hospitalizovaných pacientů je přímo z Dačic, ostatní pocházejí z jiných
obcí a regionů. Platí sice zdravotní pojištění, ale jejich
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hospitalizaci v dačické nemocnici doplácejí občané Dačic
ze svých prostředků ročně již částkou 8 300 000 Kč (83 %
desetimilionového příspěvku města nemocnici). Každý
rok dáváme „nedačickému pacientovi“ 1 930 korun za
jednu hospitalizaci nebo přibližně 200 korun na jeden lůžkoden strávený v naší nemocnici. V uvedených částkách
je započítán pouze příspěvek města bez ztráty nemocnice
nad tento příspěvek. T a se pohybuje každoročně mezi 4 –
6 miliony korun. Včetně této ztráty doplácí občané Dačic
„nedačickému pacientu“ cca 3 000 korun na jednu hospitalizaci a nebo cca 320 korun na jeden lůžkoden. V roce
2005 by tato částka vzrostla již na téměř 5 000 korun na
jednu hospitalizaci. I kdyby se dačičtí občané rozhodli
zmíněné peníze obětovat, neznamenalo by vynaložených
více než 20 milionů korun, záchranu nemocnice. Smlouvy
se zdravotními pojišťovnami končí všem zdravotnickým
zařízením, tedy i nemocnici Dačice k 30. 6. 2006. Vtomto
termínu budou vypisována nová výběrová řízení na poskytování zdravotní péče. Zařízení, která se o tuto činnost
budou ucházet musí splňovat přísná kriteria, jak po stránce personální, tak po stránce vybavenosti, hygienických
předpisů a dalších nařízení. Pokud by město muselo hradit
ztrátu nemocnice (přes 20 milionů korun) nemělo by na
nutné stavební úpravy a další náklady spojené s výběrovým řízením na poskytování zdravotní péče a nemocnice
v Dačicích by s největší pravděpodobností v pololetí příštího roku skončila.
Medicína je dnes velmi drahá. Umí neuvěřitelné věci,
potřebuje ale složité přístroje a vzdělané lékaře. Musíme
si uvědomit, že za speciálnějšími zákroky budeme čím dál
častěji jezdit na specializovaná pracoviště po celé
republice, možná i do zahraničí. Věřím, že se novému
provozovateli podaří stabilizovat a rozvíjet základní
akutní lůžkovou péči v Dačicích. Jejich úspěch bude
zároveň i velkým úspěchem těch, kteří se poslední rok
trápili s rozhodnutím, jak vybrat toho nejlepšího provozovatele, který se úspěšně zhostí takto obtížného úkolu,
naplní očekávání občanů města, a tomuto provozovateli
pak nemocnici předat. Snad všichni, ať už jsme hlasovali
jakkoli, přejeme firmě PP Hospitals, s. r. o., zaměstnancům nemocnice a všem obyvatelům Dačic, aby se rozhodnutí všech zúčastněných ukázalo jako správné.
Pavel Habr, místostarosta
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Smlouvy se společností
PP Hospitals s. r. o. Dačice
Rada města jednala na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 8. 12. 2004 se společností PP Hospitals, a.
s. Bratislava. Společnost PP Hospitals, a. s., která je
vlastněna společností PP Partnership, spol. s. r. o. Bratislava, navrhla radě města, aby smluvním partnerem a provozovatelem nemocnice byla společnost PP Hospitals, s.
r. o., se sídlem v Dačicích, kterou zřizuje přímo PP
Partnership, s. r. o. Zastupitelstvo města 26. ledna 2005
uzavřelo smlouvy se společností PP Hospitals, s. r. o.
Rada města předložila tyto smlouvy zastupitelstvu ke
schválení tak, jak byly projednány na pracovní schůzce
zastupitelů. Smlouvy týkající se změny provozovatele
jsou dvě: „Smlouva o převodu činnosti“ a „Smlouva o
nájmu nemovitostí a věcí movitých“ .
Smlouva o pře vodu činnosti – touto smlouvou se
převádí dosavadní činnost Nemocnice Dačice na PP
Hospitals s. r. o. se sídlem v Dačicích. Převodem přechází
práva a povinnosti z pracovně právních vztahů zaměstnanců příspěvkové organizace Nemocnice Dačice na
nového provozovatele tak, jak bylo zadáno zastupitelstvem města v podmínkách výběru. Dále se v této
smlouvě nový provozovatel zavazuje zajistit poskytování
zdravotní péče v rozsahu a struktuře, ve kterých byla
poskytována příspěvkovou organizací Nemocnice Dačice.
V tomto rozsahu je PP Hospitals povinna požádat o vydání licence krajský úřad a požádat o vypsání výběrového
řízení na poskytování zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví ČR a splnit podmínky pro získání těchto rozhodnutí. Dále smlouva upravuje převod a vyrovnání
závazků a pohledávek mezi Nemocnicí Dačice a PP
Hospitals.
Smlouva o nájmu ne movitostí a vě cí movitých –
touto smlouvou pronajímá město Dačice nemovitosti a
movité věci do této doby v užívání Nemocnice Dačice p.
o. PP Hospital s. r. o. se sídlem v Dačicích za účelem
provozování nestátního zdravotnického zařízení. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou a to 12 let s možností prodloužení. Nájem je stanoven ve výši odpisů movitých
a nemovitých věcí. Ke zvýšení ochrany vlastnických práv
města a v zájmu podílení se zaměstnanců na řízení společnosti se PP Hospitals s. r. o. zavázala zřídit do 30. 6.
2005 dozorčí radu společnosti se zastoupením, jak města,
tak zaměstnanců. Smlouva dále řeší povinnosti nájemce i
provozovatele při údržbě a ostatních pracích na pronajatém majetku. Nájemce se v ní zavazuje provést nutnou rekonstrukci kuchyně a operačních sálů.
T yto smlouvy neřeší převod činnosti Rychlé zdravotnické záchranné služby, které jsou samostatně upraveny
ve smlouvě mezi Nemocnicí Dačice a Územním střediskem záchranné služby v Českých Budějovicích. T outo
smlouvou se převádí činnost ZZS na ÚSZS ČB od 1. 2.
2005. Zároveň dochází i k převodu zaměstnanců zabezpečujících zdravotnickou záchrannou službu v Nemocnici
Dačice na Územní středisko záchranné služby v Českých
Budějovicích.
Pavel Habr, místostarosta

Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

Pronájem nebytových prostor v budově
čp. 4/I a čp. 5/I na Palackého nám. v Dačicích

o celkové ploše 256,3 m 2 - restaurace Beseda
Stanove né podmínky pro uzavření nájemní
smlouvy: 1) minimální nájemné je stanoveno ve výši
860 Kč z a 1 m 2 /rok, 2) nájemní období se stanovuje
na dobu určitou v trvání 5 roků s možností prodloužení, 3) veškeré úpravy pronajímaných nebytových
prostor – včetně úprav stavebně technického charakteru nutných pro činnost nájemce, si nájemce zajistí na
vlastní náklady bez nároku na jejich úhradu pronajímatelem, 4) při podpisu nájemní smlouvy nájemce
složí na pokladně MěÚ Dačice kauci ve výši nájemného za jedno čtvrtletí s tím, že na úhradu kauce bude
započtena již zaplacená jistota.
Nájemní smlouva bude uzavřena s tím zájemcem,
který doručí nejvhodnější nabídku dle kritérií výběru
v zalepené a zřetelně označené obálce:
„NEO TVÍRAT – pronáje m ne bytových prostor
čp. 4/I a čp. 5/I“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do stře dy 23. února 2005 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: 1) způsob využití
prostor – druh provozované činnosti, 2) výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené nájemné min.
860 Kč/m 2 /rok, 3) zájemce nesmí mít nesplacené
pohledávky vůči městu Dačice, osoba podnikající vůči
státu, OSSZ a zdrav. pojišťovnám a proti zájemci nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být trestně a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce prokáže
čestným prohlášením. Vybraný zájemce následně předloží písemná potvrzení příslušných institucí.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, RČ (název a sídlo, IČO) a vlastnoruční podpis
žadatele, údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném druhu činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných a uskladněných látek a materiálů. Při podání
nabídky zájemce složí na pokladně MěÚ Dačice jistotu
na nájem ve výši 15 000 Kč nebo ji uhradí převodem
na účet č. 6015-0603143369/0800 u ČS a. s., variabilní
symbol – rodné číslo, nebo IČO podnikatele.
Informace: odbor správy majetku města, Krajířova
27/I, Dačice, tel. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem a
veřejnou nabídku zrušit.
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Přehled kulturních a sportovních akcí
únor – květen 2005
Únor
1. 2. Výstava výrobků výtvarné dílny Zahrádky
– 28. 3. v minigalerii na schodech Městské knihovny
12. 2 Diskoples MěKS – hlavní sál MěKS
DJ P . Kasalý, host Viktor Sodoma, 20:00 h.
15. 2 Kožíšek je jako nový, dobře sluší Faltusovi –
zábavný pořad, účinkují: P . Kožíšek, V. Faltus,
M. P aulíčková, hl. sál MěKS, 19:30 h
16. 2. Vráťa B rabenec – poezie a saxof on
komorní pořad člena legendárních P lastic P eople,
Městská knihovna
17. 2. Český Rudolec ve XX. století (1918-1955)
Muzejní čtvrtek - P hDr. M. Stehlík, 17:30 h
17. 2. Koncert účastníků okr. kola soutěže ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ Dačice, 18:00 h
18. 2. Hasičský bál
hraje Špacír Band, hlavní sál MěKS, 20:00 h
25. 2. Mňága a Žďorp – koncert skupiny, hlavní sál MěKS,
19:30 h, následuje taneční zábava
26. 2. Divadelní bál
hlavní sál MěKS, hraje P rima Band, 20:00 h
B řezen
1. 3. Karneval v DDM pro děti mateřských škol, pořádá
DDM Dačice
1. 3. Školení základní počítačové gramotnosti pro
seniory, Městská knihovna, 9:00 – 11:00 h
3. 3. 7. podvečerníček, ZUŠ Dačice, 18:00 h
4. 3. Dačické kejklování
– 6. 3. divadelní přehlídka amatérských souborů
8. 3. Školení základní počítačové gramotnosti pro
seniory, Městská knihovna, 9:00 – 11:00 h
11. 3. Carmina z Rychnova n. Kněžnou
koncert pěveckých sborů, ZUŠ Dačice, 18:00 h
12. 3. Den otevřených dveří – ke 3. výročí založení X-treme
Junior Clubu v Bílkově, MěKS, P alackého nám.,
9:00 – 13:00 h
13. 3. Miloš Šimánek
– 1. 5. obrazy, výstava v MMaG
14. 3. Michal Suchánek – Richard G enzer
zábavný pořad, hlavní sál MěKS, 19:30 h
15. 3. Prezentace výukového programu (G OPAS),
Městská knihovna, 9:00 – 11:00 h
17. 3. Velikonoční výstava
- 23. 3. v DDM Dačice
19. 3. XXVIII. ročník Velké ceny starších žákyň,
dorostenek, juniorek a žen v judu, sportovní hala
20. 3. „Jak si princezna vzala draka“
pohádka hlavní sál MěKS
22. 3. Databáze, e-learning a spol.
Městská knihovna, 9:00 – 11:00 h
23. 3. Velikonoční dílna – pořádá dětské oddělení Městské
knihovny, české zvyky a obyčeje, 13:00 – 17:00 h
24. 3. Velikonoční turnaj ve stolním tenise
pořádá DDM Dačice
25. 3. Výroba kraslic, pletení pomlázek v DDM
30. 3. Přírodní park Javořická vrchovina – přednáška
v rámci akce Sejdeme se v knihovně, přednáší
Mgr. A. Jelínek, 17:00 h
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Duben
1. 4. Noc s Andersenem – dětské oddělení Městské
knihovny, 17:00 h
1. 4. Druhá světová válka na Dačicku ve f otograf iích
– 30. 6. a dokumentech, (k 60. výročí ukončení II. svět. války,
výstavní chodba muzea)
3. 4.
7. 4.
9. 4.
9. 4.
15. 4.
15. 4.
20. 4.
- 1. 5.
22. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
28. 4.
28. 4.

Jarní koncert pěveckých sborů, MěKS
8. podvečerníček, ZUŠ Dačice, 18:00 h
Mažoretky DDM Dačice vystupují ve Studené
Taneční zábava, hlavní sál MěKS
Žalman a spol. – koncert v hl. sále MěKS
Dílna pro ženy – Městská knihovna (savová tech.)
B arevná paleta – absolventská výstava prací žáků
VO ZUŠ, koná se v MMaG
Oslavy Dne Země, pořádá DDM Dačice
Ples ZUŠ, koná se v ZUŠ Dačice
Cyklovýlet spojený s čištěním studánek, pořádá
DDM Dačice
Taneční zábava, hlavní sál MěKS
Koncert žáků partnerských škol ZUŠ Dačice
a MS G ross-Siegharts, ZUŠ Dačice, 18:00 h
„A do pyžam“ – divadelní představení,
hlavní sál MěKS
9. podvečerníček, ZUŠ Dačice

Květen
3. 5. Srí Lanka – perla Indického oceánu
– 26. 6. (poznávací výstava z expedice českých přírodovědců
na ostrov Cejlon v roce 2002)
Beseda s cestovatelem – sejdeme se v knihovně,
Městská knihovna Dačice
6. 5. Koncert učitelů ZUŠ, ZUŠ Dačice, 18:00 h
7. 5. Střelecká soutěž – Dačický trojboj družstev
I. ročník, střelnice v Zahrádeckém lese, Dačice
8. 5. Vystoupení mažoretek u Penny Marketu
pořádá DDM Dačice
10. 5. Vystoupení dětí z kroužků DDM
v Domě s pečovatelskou službou
11. 5. Jihočeská komorní f ilharmonie – koncert vážné
hudby, koncertní sál ZUŠ Dačice
12. 5. 1. absolventský koncert žáků ZUŠ Dačice
19. 5. 10. podvečerníček, ZUŠ Dačice, 18:00 h
21. 5. XXX. ročník Velké ceny mladších žákyň, starších
žákyň, dorostenek a juniorek v judu, Sportovní hala
Dačice
22. 5. Den otevřených dveří v MMaG Dačice
akce k Mezinárodnímu dni muzeí
26. 5. 2. absolventský koncert žáků ZUŠ Dačice
28. 5. Taneční zábava, hlavní sál MěKS
Kontakty
Městské kulturní středisko Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Městská knihovna Dačice
Dům dětí a mládeže Dačice
Základní umělecká škola Dačice
Inf ocentrum Dačice

384 401 278
384 401 279
384 422 493
384 422 397
384 422 453
384 420 275
384 401 265
inf o@dacice.cz

Podrobný přehled akcí v Dačicích a okolí najdete na
internetových stránkách města www.dacice.cz

