
6 631 910,10 6 632 009,70 6 631 880

IČ

25488627

Husova 2796, 

438 01 Žatec

190 000,00

419 500,00

Alokace na 

úvazek (v 

Kč)

1 242 500,00

Sídlo žadatele

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní Terasa, 

401 13 Ústí nad 

Labem 

3 565,35

155,38

*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

3 Nemocnice Kadaň s.r.o. 28.06.2019

V rámci předmětu podpory I. budou finanční prostředky použity na nákup 

šatních skříní pro zdravotnický personál. V rámci předmětu podpory II. 

dojde k rekonstrukci šaten pro zdravotnický personál interního, 

chirurgického a dětského oddělení v suterénu nemocnice. 

1 570

1 570

1 570

Dotace bude použita na nákup židlí, křesel, matrací, stolů s kontejnerem, 

skříní, kuchyňských skříní, lednice, varných konvic, televizoru, mikrovlnné 

trouby, PC včetně monitorů, tiskáren a klimatizace pro lékařské pokoje a 

sesterny na oddělení chirurgie, JIP, ARO, interny, dětském oddělení a 

oddělení gyn. porodnickém.  

0 243 946,60        243 940    

       244 250    72 600

546 108,80

244 354,80

243 947,00

5 597 599,50

Dotace bude podle žádosti použita na pořízení kuchyňské linky, 

konferenčních a psacích stolů, křesel, šatních skříní, kancelářských židlí a 

pracovních židlí, lůžek na odpočinek s úložným prostorem, sedací 

pohovky, myček a mikrovlných troub, a to k vybavení prostor sesteren a 

denních místností zaměstanců. 

       546 100    

155,64

347,84

19.06.2019

Žitenická 2084, 

412 01 

Litoměřice

Golovinova 

1559, 432 01 

Kadaň

06199518

25479300

25026259

Účel 

Poskytnutá dotace bude použita v rámci předmětu podpory I. na vybavení 

nábytkem (pracovní stoly, židle, šatní a chemické skříně, věšáky, zrcadla, 

regály, pohovky, křesla, konferenční stolky, kontejnery, sedací soupravy, 

kuchyňské linky, šatní skříně s botníkem, lůžka, knihovny, válendy, noční 

stolky aj.), vybavení vhodnými elektrickými spotřebiči (mikrovlnné trouby, 

varné konvice, lednice, televize, mrazáky, kávovary) a dalšího vybavení 

sloužícího pro zdravotnický personální akutní lůžkové péče (sestavy 

úložných boxů, koše na prádlo, vizitkový vozík, lékárny, dřezy, baterie, 

paravany, karotéky). Vybavení bude pořízeno do všech odštěpných 

závodů společnosti, a to na oddělení gastroenterologie, interny, 

radiologie, chirurgie, ARO, ortopedie, gynekologie, dětské oddělení, RHB, 

neurologie, kožní oddělení a oddělení urologie.  V rámci předmětu 

podpory II. dojde k rekonstrukci sociálního zařízení pro zdravotnický 

personál v budově interny Nemocnice Děčín o.z., výměně dvěří 

sprchových koutů v lékařských pokojích a ve sprchách sester na očním 

oddělení,  rekonstrukci toalet sester na očním oddělení, dále budou 

rekonstruovány denní místnosti na ortopedickém oddělení JIP, plicním 

stacionáři, plicním oddělení a oddělení radiologie, vše v Masarykově 

nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. 

5 597 5905 597 599,50

Výše 

navrhované 

dotace (v Kč)- 

CELKEM*

Nárok na 

dotaci  (v Kč) - 

CELKEM

02

4

č
ís

lo
 ž

a
d

a
te

le

546 108,80

244 254,80

1 570

976 369

Název žadatele

Datum 

podání 

žádosti

Celkový přepočtený 

počet úvazků 

zdravotnického 

personálu akutní 

lůžkové péče  

Předpokládané  

náklady na 

pořízení 

vybavení pro 

zdravotnický 

personál 

(předmět 

podpory I.)

4 621 230,50

Nemocnice Žatec, o.p.s.

27.06.2019
Nemocnice Litoměřice, 

a.s.

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 dotace v kompetenci ZÚK

Výše 

požadované 

dotace (v Kč) - 

CELKEM

Předpokládané 

náklady na 

obnovu 

dlouhodobého 

majetku (předmět 

podpory II.)
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