
název odboru:
Žádost o příspěvek

číslo žádosti:

odbor SPRP FUK_0795

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE - INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2019

Identifikace žadatele

Název/Jméno Město Litoměřice Právní forma 801 – Obec nebo městská část 
hlavního města Prahy

Ulice Mírové náměstí 15/7 IČ /RČ 00263958

Obec Litoměřice Telefon 416916111

PSČ 41201
Používané 
účetní období

Kalendářní rok

◉ Jsem plátce DPH ○ Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení
Název banky Česká národní banka

Kód banky 0710
Číslo účtu 94-11618471

Osoba zastupující právnickou osobu

Jméno a příjmení Mgr. Ladislav Chlupáč Telefon 416916109

Funkce starosta E-mail ladislav.chlupac@litomerice.cz

Právní důvod zastoupení - jmenování nebo volba příslušným orgánem

zvolen zastupitelstvm města

Osoba odpovědná za zpracování žádosti

Jméno a příjmení Ing. Iveta Zalabáková Telefon 416916149

Funkce vedoucí ekonomického odboru E-mail iveta.zalabakova@litomerice.cz

Osoba odpovědná za realizaci projektu

Jméno a příjmení Ing. Radek Lončák, MBA Telefon 416723372

Funkce předseda představenstva E-mail radek.lomcak@nemocnice-lt.cz

Název projektu

Modernizace porodního sálu Nemocnice Litoměřice ⊠ investiční □ neinvestiční

Popis projektu - účel



Jedná se o modernizaci porodních sálů v 1.NP pavilonu E na gynekologickoporodnickém odd. Provozní 
řešení je uzpůsobeno novým požadavkům na porodní sály. Jednotlivé boxy rodiček jsou zcela odděleny a 
navazují na ně místnosti se sprchou, WC, případně vanou. Bude vytvořen samostatný prostor pro čekající 
tatínky. Modernizovány budou také stávající vyšetřovny vč. svlékacích boxů. Stavba bude provedena jako 
bezbariérová. V rámci modernizace budou řešeny dispoziční úpravy celého oddělení, které si vyžádají 
úpravu stávajících příček, nové rozvody vody, kanalizace, elektrorozvodů, slaboproudu, vzduchotechniky a 
navazující povrchové úpravy. Předpokládané zahájení stavebních prací je v květnu 2020 a dokončení pak 
v prosinci 2020. Stavba bude provedena v jedné etapě.

Odůvodnění projektu  (výchozí situace vedoucí k podání žádosti)

Porodní sály byly projektovány v 80tých letech 20. století a uvedeny do provozu počátkem 90tých let. 
Dispoziční a technické řešení odpovídá době vzniku. Dispozice je řešena formou společných porodních 
boxů a nepředpokládala se účast tatínků při porodu. Z tohoto důvodu neodpovídají sály současným 
požadavkům, zejména na intimitu průběhu jednotlivých porodů a také technická úroveň prostoru 
neodpovídá současným požadavkům. Zastaralé je také technické vybavení, zejména vzduchotechniky. 
Jedná se o stavební investici, která bude hrazena z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace 2019. 
Pokud stavba přesáhne částku dotace, zbývající částku uhradí nemocnice.

Výstupy projektu  (uveďte konktrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu bude vytvoření tří jednotlivých porodních boxů včetně navazujícího WC se sprchou v 
bezbariérovým provedení. Dále budou vytvořeny nové prostory pro čekající tatínky, pro porodní asistentky 
a bude oddělena ambulantní část včetně úprav svlékacích boxů. Cílovými skupinami jsou rodičky, ženy a 
personál porodnice. Publicita bude splněna umístěním loga ÚK ve vstupní hale nemocnice a přímo u 
vstupu na gynekologickoporodnickém odd. v 1.NP a dále dle požadavku dotačního titulu.

Datum konání akce / akcí  (od - do) Místo konání akce  (město / obec / mikroregion)

1.5.2020 30.6.2021 Litoměřice

Termín finančního ukončení projektu  (proplacení všech faktur a účetních dokladů, kolaudace, atd.)

30.6.2021

Nákladový rozpočet projektu a specifikace využití poskytnutého příspěvku 

INVESTIČNÍ ČÁST

položka částka (v Kč) z toho dotace (v Kč)

Celkové náklady stavby 9 800 000,00 9 000 000,00

Celkem 9 800 000,00 9 000 000,00

SOUČET  (investiční + neinvestiční část v Kč) 9 800 000,00 9 000 000,00

Náklady podle druhu výdajů  (plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

Požadovaná částka 9 000 000,00  Kč Celkové náklady 9 800 000,00  Kč

Kolik % z celkových nákladů tvoří požadovaná částka 91,84  %

Zdroje dofinancování vlastního podílu projektu  (další přispěvatelé, sponzoři, vl. prostředky, 
předp. příjmy projektu...)

Druh příjmu Částka (v Kč)

vlastní prostředky 800 000,00

Celkem 800 000,00



Soupis projektů realizovaných s přispěním Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let

Název akce / činnosti Datum (rok) Poskytnutá částka 
(v Kč)

Obnova lesních porostů 2016 204 900,00

Dopravní automobil SDH 2017 300 000,00

Obnova lesních porostů 2018 188 700,00

Prohlášení statutárního zástupce žadatele
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá 
o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil 
s podmínkami poskytnutí dotace včetně podmínek publicity a použití logomanuálu.

Datum a podpis statutárního zástupce, razítko

Povinné přílohy:

1. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách 
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období. ⊠

2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti. ⊠
3. Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem 
subjektu navenek a dále pak kopii vyhotovení stanov, na nichž je vyznačen den registrace. ⊠

4. Kopie Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu ⊠

5. Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře ⊠

6. Další přílohy vyžádané správcem Fondu ÚK ⊠

7. Souhlas zřizovatele □
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