
 
 
 

Bod 12.5 
 

Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u 

poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ – schválení dodatku ke 

smlouvě  

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byl vyhlášen dotační 

program s názvem „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu 

u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“. Z rozpočtu kraje na rok 2019 

byla na dotační program vyčleněna částka ve výši 7 000 000 Kč. Program je zaměřen na podporu 

zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci 

akutní lůžkové péče, a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího 

zdravotnickému personálu (Předmět podpory I.) a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na 

pracovištích akutní lůžkové péče (Předmět podpory II.).  

 

Z celkové částky vyčleněné pro tento dotační program bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 020/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 rozhodnuto o poskytnutí dotace společnosti Krajská zdravotní, a.s., 

ve výši  5 597 590 Kč. Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na realizaci projektu 

„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní 

lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ č. 19/SML2891/SoPD/ZD byla uzavřena dne 4. 10. 

2019. Na základě žádosti společnosti KZ, a.s, ze dne 12. 12. 2019 o změnu záměru na obnovu 

dlouhodobého majetku (Předmětu podpory II.) byla dotčená smlouva upravena Dodatkem č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na realizaci programu „Podpora kvality 

pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na 

území Ústeckého kraje - 2019“ č. 19/SML2891/01/SoPD/ZD a to na základě usnesení Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 015/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020. 

 

Dne 24. 3. 2020 obdržel odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje od společnosti Krajská 

zdravotní, a.s., žádost o změnu projektu v programu „Podpora kvality pracovních podmínek 

a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 

- 2019“. 

Změna se týká prodloužení termínu realizace projektu. Ve smlouvě, v čl. 1, bodě 1 a v čl. II, bodech 

3 a 4 je stanoven termín použití dotace a termín realizace předmětu podpory v programu nejpozději 

do 30. 4. 2020. Příjemce dotace, společnost Krajská zdravotní, a.s., žádá o prodloužení termínu 

realizace projektu do 30. 6. 2020. Důvodem pro žádost o prodloužení termínu realizace projektu je 

omezení výroby a provozu některých dodavatelů kvůli epidemii onemocnění COVID – 19, což 

znemožňuje příjemci dotace realizovat nákup některých položek zahrnutých v žádosti o dotaci. 

Termín 30. 6. 2020 byl stanoven s ohledem na možné komplikace v realizaci nákupů hrazených 

z poskytnuté dotace. 

Rada Ústeckého kraje projednala žádost příjemce dotace, společnosti Krajská zdravotní, a.s., dne 1. 4. 

2020, vzala ji na vědomí a navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku 

č. 2 k dotčené smlouvě.  Návrh dodatku č. 2, který řeší prodloužení termínu realizace v programu, 

tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu. 

 

Účel a celková výše dotace ve výši 5 597 590 Kč, která byla poskytnuta společnosti Krajská zdravotní, 

a.s., na základě usnesení ZÚK č. 020/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019, se po těchto změnách nemění.  

 

 


