
 
 
 

Bod 12.3. 
 

Příloha č. 1 

Věc: 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru příspěvkové organizaci 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace  

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PLP) předložila žádost na odbor 

zdravotnictví ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2019/2020 na zajištění 

předfinancování investičních finančních potřeb v rámci dotačního titulu Sociální infrastruktura – 

integrované projekty CLLD ve výši 6 000 tis. Kč.   

Dne 21. prosince 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP 3 vyhlásilo 

62. výzvu s názvem „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"“, v rámci které podala 

PLP žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 

2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

V rámci výzvy je možné zajistit podporu rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – jedná se o veřejná víceúčelová 

zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 

kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako 

celku. 

Komunitní centrum bude vybudováno v historickém objektu, dříve patřícího k budově zámku. 

Vzhledem k stávajícímu zchátralému stavu, kdy v současnosti se budova nevyužívá, je neobývaná a 

dlouhodobě chátrá, je nutná její obnova s náplní pro možnosti psychiatrické léčebny na zřízení 

sociální rehabilitace. Dne 28. 8. 2018 bylo zahájeno výběrové řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce s názvem „Komunitní centrum PL Petrohrad“. V rámci stavebních 

prací bude celkově objekt revitalizován s uchováním autentických částí a s možností využití 

prostorů jako komunitní centrum pro potřeby sociální rehabilitace. 

Dne 9. 10. 2018 bylo výběrové řízení vyhodnoceno a schváleno uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem. Celkové náklady na zřízení komunitního centra (včetně vybavení aj. dosahují výše 

cca 6,6 mil. Kč: 

stavební úpravy 5 513 536,87 Kč 

zeleň, venkovní úpravy 99 921,00 Kč 

nábytek + vybavení 222 770,04 Kč 

Projektová dokumentace 323 070,00 Kč 

Autorský dozor 21 780,00 Kč 

Technický dozor 171 820,00 Kč 

studie proveditelnosti 181 500,00 Kč 

příprava a realizace ZŘ/VŘ 60 500,00 Kč 

Celkové způsobilé výdaje - IV   6 352 897,91 Kč 

Celkové způsobilé výdaje - NIV   242 000,00 Kč 

Celkem                                                6 594 897,91 Kč 

 

Z celkových nákladů tvoří spoluúčast PLP výši cca 330 tis. Kč. IROP je financován způsobem ex 

post a příspěvková organizace nedisponuje volnými prostředky v takové výši, aby byla schopna 

předfinancování projektu bezpečně zajistit.  

Vzhledem k tomu, že u způsobilých výdajů bude daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem 

(žadatel nemá nárok na odpočet DPH), uvedené výdaje jsou v cenách včetně daně. 



 2 

 

Zahájení stavebních prací započalo 30. 11. 2018, ukončení realizace prací dle Smlouvy o dílo bude 

k 30. 11. 2019. Datum ukončení realizace projektu, bylo stanoveno na červen 2020 v souladu s 

Obecnými pravidly. 

 

Návrh harmonogramu čerpání prostředků pro rok 2019 byl příspěvkovou organizací stanoven dle 

rozsahu předpokládaných prací a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Příspěvková organizace 

žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve splátkách ve výších 600 tis. Kč měsíčně, počínaje 

měsícem března t. r.  

 

Cílovou skupinou komunitního centra budou osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz 

(jako např. schizofrenie, bipolární porucha, hraniční stavy) starší 18-ti let, kteří chtějí pomoci s: 

 nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

 zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, 

 uplatňováním práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

 upevňováním získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 

 

Vyjádření odboru zdravotnictví: 
Odbor zdravotnictví doporučuje výše navržené usnesení ke schválení. Příspěvková organizace PLP 

má ve svém rezervním fondu k dispozici částku ve výši 5 400 tis. Kč. Tuto částku však používá 

v průběhu roku na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady v případě zpožděných 

plateb nebo problémových vyúčtování s pojišťovnami.  

Příspěvková organizace požádala o splátkový kalendář na poskytnutí návratné finanční výpomoci 

ve výši 600 tis. Kč/měsíčně od měsíce března. Odbor zdravotnictví navrhuje, v případě schválení 

žádosti příspěvkové organizace orgány Ústeckého kraje, aby prostředky za měsíce březen – květen 

byly vyplaceny příspěvkové organizaci jednorázově a až následně byly prostředky zasílány 

s měsíční splatností.  

 

Vyjádření odboru ekonomického: 

Ekonomický odbor navržené usnesení doporučuje. 

Příspěvková organizace v současné době čerpá návratnou finanční výpomoc ve výši 1 383 tis. Kč 

investiční část a 117 tis. Kč neinvestiční část za účelem dočasného krytí potřeb v rámci dotačního 

titulu Deinstitucionalizace psychiatrické péče II, programu IOP, výzva č. 75 schválenou usnesením 

ZÚK 024/14Z/2018 s vrácením do 30. 6. 2019. 

 

 


