Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 115/21/2020
ze dne 14. 2. 2020

k záměru využití obecního nemovitého majetku – části modulární
stavby stojící u ZŠ na pozemku parc. č. 374/5, v k.ú. Zdiby
Konkrétně částí modulární stavby u ZŠ, stojící na pozemku parc. č. 374/5, v k. ú. Zdiby
(část A zákresu v příloze + případně dle účelu využití společné prostory – část B
v zákresu v příloze)
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Bere na vědomí
1. návrh záměru na využití prostor určených jako součást zdravotnického zařízení
v obci (část A zákresu v příloze + společné prostory – část B zákresu v příloze
č. 3), a to pro účely zřízení lékařské ordinace ORL pro děti a dospělé – paní
MUDr. A
J
, trvale bytem
ze dne
15.1.2020;
2. návrh záměru na využití prostor určených jako součást zdravotnického zařízení
v obci (část A zákresu v příloze + společné prostory – část B zákresu v příloze č.
3), a to pro účely zřízení léčebné rehabilitace a fyzioterapie pro děti a dospělé –
paní Bc. E
P
, trvale bytem
ze dne
29.1.2020.

II. Schvaluje
záměr využití prostor určených jako součást zdravotnického zařízení v obci
(část A zákresu v příloze + společné prostory – část B zákresu v příloze č. 3) pro
účely zřízení léčebné rehabilitace a fyzioterapie pro děti a dospělé.

III. R o z h o d u j e
o využití prostor určených jako součást zdravotnického zařízení v obci (část A
zákresu v příloze + případně společné prostory – část B zákresu v příloze č. 1)
ke zřízení léčebné rehabilitace a fyzioterapie pro děti a dospělé.

IV. Ukládá
starostce obce
1. informovat předkladatele obou záměrů o přijetí tohoto usnesení rady obce;
2. zahájit realizaci dalších kroků, směřujících k zajištění léčebné rehabilitace
a fyzioterapie pro děti a dospělé v nejbližším možném termínu, v závislosti na
nezbytné registrační a jiné související úkony.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka na zřízení ORL ordinace ze dne 15.1.2020
Příloha č. 2 – Nabídka na zřízení léčebné rehabilitace a fyzioterapie ze dne 29.1.2020
Příloha č. 3 – Zákres prostor určených k využití v rámci zdravotního zařízení v obci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 115/21/2020
Materiál je předkládán radě obce Zdiby za účel rozšíření služeb zdravotní či rehabilitační péče
v rámci nově vzniklého zdravotnického zařízení v obci Zdiby.
S účinností od 1.1.2020 zahájila v tomto zdravotnickém zařízení svoji činnost MUDr. K
– ordinace praktického lékaře pro dospělé. Vzhledem k tomu, že modulový objekt zdravotnického
zařízení není v tuto chvíli plně obsazen a nabízí dosud neobsazenou část prostoru k dalšímu
využití (viz příloha č. 3), je zájmem vedení obce rozšířit pro své občany služby na úseku zdravotní
či rehabilitační péče a zajistit plné využití prostor tohoto zdravotnického zařízení.
Radě obce jsou předkládány dvě nabídky možného využití těchto prostor, a to:
1) Nabídka MUDr. A
J
ze dne 15.1.2020 která přináší nabídku poskytování
zdravotních služeb v oboru preventivní, diagnostické a léčebné lékařské ORL péče
Výhody této nabídky pro obec Zdiby a její občany jsou spatřovány v:
• zajištění komplexní ORL péče pro děti i dospělé;
• vhodné doplnění stávajícího provozu lékařské ordinace praktického lékaře pro
dospělé;
• pokrytí potřeb občanů se zdravotními problémy v rámci lékařské specializace
ORL.
2) Nabídka Bc. E
P
ze dne 29.1.2020, která přináší nabídku poskytování služeb
léčebné rehabilitace a fyzioterapie.
Výhody této nabídky pro obec Zdiby a její občany jsou spatřovány v:
• zajištění komplexní léčebné rehabilitace a fyzioterapie pro děti od ranného věku,
dospělé i seniory s pohybovými problémy;
• vhodné doplnění stávajícího provozu lékařské ordinace praktického lékaře pro
dospělé;
• pokrytí potřeb širokého spektra občanů vzhledem ke stále se rozšiřujícím
problémům s pohybovým aparátem v rámci široké populace – nedostatek
pohybových aktivit dětí, převaha sedavého zaměstnání produktivní populace
i degenerativním změnám pohybového aparátu u starších spoluobčanů;
• nízké nároky na nevelké společné prostory čekárny z důvodu plně
objednávkového systému při poskytování těchto rehabilitačních služeb.
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