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HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU "PODPORA KVALITY PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PROSTŘEDÍ 

ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU U POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2019" - 

rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v kompetenci RÚK

86,75

27.06.20193 VITA, s.r.o.                        

Předpokládané 

náklady na 

obnovu 

dlouhodobého 

majetku (předmět 

podpory II.)

Podřipská nemocnice s 

poliklinikou Roudnice n. 

L., s.r.o.                     

2

Lužická nemocnice a 

poliklinika, a.s.                            
1 28.6.2019

č
ís

lo
 ž

a
d

a
te

le

1 570 0

0

Alej 17. listopadu 

1101, 413 01 

Roudnice nad 

Labem

1 570

Název žadatele
Účel/Důvod 

Společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., čelí v současné době 

insolvenčnímu řízení, které bylo zahájeno dne 16. 7. 2019. V souladu se 

zněním Čl. IX. odst. 5 písm. a)  Zásad pro poskytování dotací a 

návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, kdy "z dalšího 

hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele vůči jehož 

majetku probíhá nebo v posledních 3 letech, proběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 

nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce", nebude dotace žadateli 

poskytnuta. 

0

Výše 

navrhované 

dotace (v Kč)- 

CELKEM*

Nárok na 

dotaci  (v Kč) - 

CELKEM

1 570 0 136 197,50

Datum 

podání 

žádosti

Celkový přepočtený 

počet úvazků 

zdravotnického 

personálu akutní 

lůžkové péče  

Předpokládané  

náklady na 

pořízení 

vybavení pro 

zdravotnický 

personál 

(předmět 

podpory I.)

Výše 

požadované 

dotace (v Kč) - 

CELKEM

136 197,50

Z poskytnuté dotace budou pořízeny 2 stolní počítače pro zdravotnický 

personál v lékařských pokojích a na sesternách a ambulancích lůžkových 

oddělení interny a jednodenní péče na lůžku. 

V rámci poskytnuté dotace budou pořízeny dělené šatní skříně pro 

zdravotnický personál v celkovém počtu 100 ks pro oddělení chirurgie a 

částečně pro interní oddělení.  

177 033,20

45 460

       177 030    

45 467,20

IČ

61538990

Nemocniční 264, 

419 01 Duchcov

360 000,00

46 000,00

Alokace na 

úvazek (v 

Kč)

195 112,97

Sídlo žadatele

Jiráskova 

1378/4, 408 01 

Rumburk

28,96

112,76

*celková výše dotace je dle Čl. VIII. odst. 5) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem zaokrouhlena na celé desetikoruny směrem dolů

61537713

177 033,00

46 000,00
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