
8 455 820 8 451 780 8 451 780

IČ

25488627

Husova 2796, 

438 01 Žatec
291 000

Alokace na 

úvazek (v 

Kč)

1 505 500

Sídlo žadatele

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní Terasa, 

401 13 Ústí nad 

Labem 

3 569,80

143,00

Dotace bude pro zázemí oddělení chirugie použita na pořízení lednice s 

mrazákem, mikrovlnné trouby, myčky na nádobí, skříně, kancelářských 

křesel, TV, PC s monitorem a tiskárnou. Pro zázemí interního oddělení 

bude pořízena věšáková stěna, kancelářská křesla, lednice s mrazákem, 

nerezové koše, klimatizace, TV a PC s monitorem a tiskárnou. Gyn. 

oddělení bude vybaveno lednicí, rychlovarnou konvicí a kancelářským 

křeslem. Zázemí dětského oddělení bude vybaveno rychlovarnou konvicí, 

mikrovlnnou troubou, kancelářskými židlemi, PC s monitorem a tiskárnou.  

0 286 000        286 000    

678 280

290 000

Dotace bude použita na zabezpečení možnosti stravování a odpočinku 

pro zdravotnický personál sloužící zejména na odpoledních a nočních 

směnách. Pořízeny budou kuchyňské linky, lednice, mikrovlnné trouby, 

konferenční stoly, psací stoly, křesla, šatní skříně, kancelářské židle, 

sedací pohovky, lůžka na odpočinek s úložným prostorem a radio s USB, 

a to pro zdravotnický personál všech oddělení akutní lůžkové péče 

nemocnice. 

       678 280    

03.08.2020

Žitenická 2084, 

412 01 

Litoměřice

6199518

25026259

2 000

2 000

Účel poskytnuté dotace

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

nábytkem (sestava speciálního zdravotnického nábytku, kuchyňské linky, 

křesla, konferenční stoly, šatní a vestavěné skříně, skříňky, pracovní a 

jídelní stoly, kontejnery, kancelářské a konferenční stoly, kancelářská 

křesla, jídelní židle, sedací soupravy, válendy, věšáková stěna, poličky, 

barový pult), elektrickými spotřebiči (lednice, kávovary, myčky, mikrovlnné 

trouby, stropní ventilátory, klimatizační nástěnné jednotky, Hi-fi soupravy, 

mobilní klimatizace, počítačové sestavy a rychlovarné konvice) a ostatním 

vybavením, tj. vizitovými vozíky, dřezy, dřezovými bateriemi, 

sklokeramickou deskou a vložkou na spisy. Vybavení bude sloužit 

zdravotnickému personálu na odděleních akutní lůžkové péče všech 

odštěpných závodů společnosti. V rámci předmětu podpory II. bude 

realizována rekonstrukce šaten sanitářů vč. sociálního zařízení na 

oddělení interny v Nemocnice Děčín, o.z.  

7 139 6007 139 600

Výše 

navrhované 

dotace (v Kč)- 

CELKEM*

Nárok na 

dotaci  (v Kč) - 

CELKEM
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678 280

2 000

232 671

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.)

6 906 969

Nemocnice Žatec, o.p.s.

03.08.2020
Nemocnice Litoměřice, 

a.s.
339,14

HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA KVALITY PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

A PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU U POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO 

KRAJE - 2020" - rozhodnutí o poskytnutí dotace v kompetenci ZÚK

Výše 

požadované 

dotace (v Kč) - 

CELKEM

Předpokládané 

náklady na 

obnovu 

dlouhodobého 

majetku (předmět 

podpory II.)

Krajská zdravotní, a.s. 1 30.7.2020 7 139 640

2 Nemocnice Kadaň s.r.o. 

Golovinova 

1559, 432 01 

Kadaň

25479300 03.08.2020        347 900    347 900

Finanční prostředky z poskytnuté dotace budou použity na rekonstrukci 

šatních prostor vč. vybavení šatními skříňkami pro zdravotnický personál 

akutní lůžkové péče. 

173,95 2 000 228 000 119 900 347 900
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