
 
 
 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče 

na území Ústeckého kraje – 2018“ – schválení dodatku ke smlouvě 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 byl vyhlášen dotační 

program s názvem „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče 

na území Ústeckého kraje – 2018“. Z rozpočtu kraje na rok 2018 byla na dotační program 

vyčleněna částka ve výši 70 000 000 Kč. Program je určen na nákup základního lůžkového 

vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, 

zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru, dalšího nezbytného vybavení 

pro využití v akutní lůžkové péči a obnovu dlouhodobého majetku, a to z důvodu podpory zvýšení 

komfortu pacientů na území Ústeckého kraje. 

Z celkové částky vyčleněné pro tento dotační program bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

usnesením č. 023/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 rozhodnuto o poskytnutí dotace společnosti Lužická 

nemocnice a poliklinika, a.s., ve výši 2 070 000 Kč, současně nemocnice doplní dle aktualizované 

žádosti celkový rozpočet akce o 331 308 Kč ze svého rozpočtu.  

Dle původní žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje společnosti Lužická nemocnice 

a poliklinika, a.s., měla být schválená dotace použita na nákup následujícího vybavení: 

Akutní lůžková péče intenzivní a standardní 

 elektricky polohovatelná lůžka 3 ks 

 zdravotní matrace antidekubitní  10 ks 

 noční stolek s jídelní deskou 3 ks 

 hrazda a rukojeť 3 ks 

 infuzní stojan 3 ks 

 infuzní pumpa 20 ks 

 injektomat 30 ks 

 pacientský monitor 4 ks 

 kardiostimulátor 3 ks 

 transportní lehátko 1 ks 

 centrální monitor 2 ks 

 pacientský monitor 10 ks 

 transportní monitor 2 ks 

Dne 28. 3. 2019 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel od společnosti 

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., aktualizovanou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové 

péče na území Ústeckého kraje – 2018“ (dále jen „žádost“) včetně odůvodnění podání této žádosti.  

Z důvodu vysoutěžení nižších cen za zdravotnické vybavení pořízené v rámci výběrových řízení, 

a které bylo pořízeno v souladu s původní žádostí o poskytnutí dotace, a na základě rekapitulace 

přístrojového vybavení nemocnice, kdy bylo zjištěno, že v nemocnici je potřeba doplnit stávající 

vybavení o plicní ventilátor, z důvodu jeho končící technické podpory, inhalátor a koupací 

lehátko pro ležící pacienty, se společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., rozhodla podat 

žádost o změnu pořizovaného vybavení. Bližší informace o zdravotnickém vybavení, které 

bylo/bude pořízené z prostředků poskytnuté dotace, jsou uvedeny v aktualizovaném znění žádosti 

o poskytnutí dotace ze dne 28. 3. 2019, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu.  
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Vzhledem k tomu, že změny uvedené v aktualizované žádosti ze dne 28. 3. 2019 jsou v naprostém 

souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při 

poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“, nemá odbor zdravotnictví 

k této žádosti žádné připomínky. 

Účel a celková výše dotace ve výši 2 070 000 Kč poskytnutá společnosti Lužická nemocnice 

a poliklinika, a.s., na základě usnesení ZÚK č. 023/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 se po změně 

žádosti této společnosti nemění. 

 


