
 
 
 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování 

potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (změna termínu realizace projektu).  

 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 bylo rozhodnuto 

o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních 

úkolů obce – rozvoj zdraví“ Městu Litoměřice (sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 

00263958) ve výši 9 000 000 Kč (smlouva č. 19/SML3844/SoPD/ZD) a Městu Žatec (sídlo: Náměstí 

Svobody  1, 43824 Žatec, IČ: 00265781) ve výši 6 000 000 Kč (smlouva č. 19/SML3842/SoPD/ZD) 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito městy. Doba realizace projektů byla 

stanovena v termínu do 30. 6. 2021.  

V případě Litoměřic obsahoval plánovaný projekt záměr modernizace porodního sálu Nemocnice 

Litoměřice, a.s. a v případě Města Žatec bylo plánováno realizovat některé z následujících záměrů 

v Nemocnici Žatec, o.p.s (město je majitelem nemocnice): pořízení sanitního vozu, pořízení 

kombinovaného sterilizátoru, rekonstrukce koupelen odd. následné péče, pořízení operačního stolu 

pro superaseptický operační sál, oprava kanalizace, oprava/výměna výtahů či revize elektroinstalace 

nemocnice.  

Dále usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 bylo rozhodnuto 

o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Podpora 

vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních 

úkolů obce – rozvoj zdraví “ Městu Žatec (sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec, IČ: 00265781) 

ve výši 10 000 000 Kč (smlouva č. 20/SML3523/SoPD/ZD) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s daným městem. Doba realizace projektu byla stanovena v termínu 

do 30. 9. 2021.  

V tomto případě Město Žatec plánovalo realizovat některé z následujících záměrů opět v žatecké 

nemocnici: pořízení sanitního vozu, modernizace výtahů (poliklinika, porodnice), pořízení 

klimatizačních jednotek pro gyn.-por. sál, endoskopii na chir. odd. a pro odd. OKBH (tzv. krevní 

místnost) či pořízení elektrokardiografu vč. vozíku pro chir. oddělení.  

Dne 24. 2. 2021 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel žádost Města 

Litoměřice o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2021 z důvodu omezení vzniklých 

v rámci vládních krizových opatření souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19 (zejména 

uzavření zdravotnických zařízení), kdy nemohly být provedeny plánové stavební úpravy 

v nemocnici. Projektová dokumentace je zpracována, aktuálně je v řešení výběr zhotovitele stavby 

a předpoklad samotné realizace modernizace porodního sálu je ve 2. polovině letošního roku.  

Dne 2. 3. 2021 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel žádosti Města Žatec 

o prodloužení termínů realizace obou projektů, a to do 31. 12. 2022. I v tomto případě jsou důvodem 

pro předložení žádostí omezení vzniklá v rámci vládních krizových opatření souvisejících s epidemií 

onemocnění COVID-19 (zejména uzavření zdravotnických zařízení), kdy nemohly být provedeny 

plánové stavební práce v areálu žatecké nemocnici. Současně s tím došlo ze strany města k upřesnění 

výběru plánovaných záměrů v souladu s obsahem předložených žádostí o poskytnutí dotací. Tuto 

položkovou změnu mezi záměry projektů (bez vlivu na celkové náklady) lze provádět dle znění 

článku III. odst. 2. uzavřených smluv po předchozím souhlasu svodného odboru zdravotnictví 

krajského úřadu, který s navrhovanými úpravami skutečně realizovaných projektových záměrů 

souhlasí a nemá k nim připomínek.  

Materiál byl předložen na jednání Výboru pro zdravotnictví ZÚK dne 7. 4. 2021.  

 


