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Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a Krajskou
zdravotní, a.s.

Důvodová zpráva:
Radě města je k projednání předkládán návrh Memoranda mezi městem Ústí nad Labem, Ústeckým
krajem a společností Krajská zdravotní, a.s. jehož předmětem je spolupráce v oblasti vytvoření
potřebných motivačních podmínek zdravotnickým pracovníkům, a to stávajících nebo nově
přicházejících do Krajské zdravotní, a.s., k jejich trvalé nebo dlouhodobé pracovní stabilizaci v
Krajské zdravotní, a.s.
Předmětem této spolupráce bude řešení dočasného ubytování nebo dlouhodobého bydlení pro
zdravotnické pracovníky, kteří, buď již pracují v Krajské zdravotní, a.s. a nemají vlastní bydlení nebo
bydlí v nevyhovujících podmínkách, anebo pro nové zdravotnické pracovníky, kteří by měli zájem v
Krajské zdravotní, a.s. dlouhodobě nebo trvale pracovat, avšak nebydlí v blízkém okolí, a jejich změna
pracovního působiště by vyvolala i potřebu řešit jejich dočasného ubytování nebo trvalého bydlení v
ústeckém regionu.
Strany memoranda se dohodly na tom, že budou spolupracovat a vzájemně se operativně informovat o
potřebách Krajské zdravotní, a.s., jakož i o aktuálních možnostech Statutárního města Ústí nad Labem
poskytnout osobám, na jejichž pracovní stabilizaci má Krajská zdravotní, a.s. zájem, dočasné nebo
dlouhodobé bydlení v bytech, které jsou ve vlastnictví města.
Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Toto memorandum není považováno za závaznou dohodu a nevede ke vzniku právně vymahatelných
oprávnění nebo povinností. Naopak, toto memorandum je pouhým konstatováním zájmu o spolupráci
stran memoranda v oblasti vymezené výše.
Přílohy:
č. 1
návrh memoranda

