
FOND ÚSTECKÉHO KRAJE – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Žadatel - identifikační údaje

Název projektu: Podpora uspokojování potřeb občanů - oblast zdraví

Název právnické osoby: Město Kadaň

Pravní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy (801) IČ: 00261912

Plátce DPH: ◉  ANO ○  NE Používané účetní období: Kalendářní rok

Kontaktní údaje

Obec: Kadaň – 43201 Ulice: Mírové náměstí č.p.: 1 č.o.:          

Odpovědné osoby

Osoba zastupující právnickou osobu:

Jméno a příjmení: PaedDr. Jiří Kulhánek Funkce: starosta města

Telefon: 474319505 E-mail: starosta@mesto-kadan.cz

Právní důvod zastoupení 
(Jmenování nebo volba příslušným orgánem):

jmenování ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kadaně ze dne 
01.11.2018

Osoba odpovědná za zpracování žádosti:

Jméno a příjmení: Lenka Šebková, DiS. Funkce:
zástupce vedoucí ekonomického 
odboru

Telefon: 474319524 E-mail: lenka.sebkova@mesto-kadan.cz

Informace o projektu

Popis projektu (Účel projektu):

Podpora plnění základních úkolů obce - vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví 
s odkazem na § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Prostředky budou čerpány na rozvoj 
infrastruktury poskytování zdravotních služeb, a to na plánovaný projekt Rekonstrukce centrálních operačních sálů 
a centrální sterilizace Nemocnice Kadaň, s.r.o., která je ve 100% vlastnictví Města Kadaň. Projekt bude probíhat v 
několika částech v období 2021-2024. První část projektu je plánovaná na rok 2021 a zahrnuje schválení investice, 
vypracování podkladů zadávacího řízení, zadávací řízení, správní projednání a stavební realizaci etapy 1a. Další 
část projektu - stavební realizace projektu, je plánovaná do roku 2024.

Odůvodnění projektu (Výchozí situace vedoucí k podání žádosti):
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Obec ve zvýšené míře dbá o uspokojování potřeb občanů a ochranu veřejného zájmu, kterým je jistě péče o jejich 
zdraví, a to v rozsahu, v jakém toho není způsobilý stát. S ohledem na rozsah a význam zdravotních služeb, kterými 
obec svým prostřednictvím dbá o uspokojování potřeb občanů, je zřejmé, že prostředky obce jsou nedostatečné i s 
ohledem na to, že služby pro uspokojování potřeb občanů jsou poskytovány nadregionálně (nejen pro občany obce). 
Operační sály a centrální sterilizace Nemocnice Kadaň jsou dosud původní, tak jak byly navrženy, postaveny a 
předány do užívání v 70. letech minulého století. Současný stav však již neodpovídá nárokům na moderní provoz 
operačních sálů a rekonstrukce je důležitá z hlediska zachování a rozvíjení operačních oborů v nemocnici. Nové 
operační sály budou přínosem pro pacienty Ústeckého kraje, díky modernizaci dojde ke zlepšení péče o pacienty a 
rozšíření spektra i množství operačních výkonů. Provoz nemocnice, respektive operativa, nebude během 
rekonstrukce přerušen a průběh prací bude klást zvýšené nároky na koordinaci stavebních prací s požadavky na 
zajištění zdravotní péče. Financování projektu bude zajištěno úvěrem banky ve výši 270 mil. Kč v době trvání 20 
let.

Výstupy projektu (Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) :

Projekt podpoří rozvoj zdravotních služeb v podobě pokrytí nezbytných investičních a neinvestičních nákladů do 
infrastruktury poskytování zdravotních služeb. Nemocnice Kadaň, s.r.o. zaznamenává již několik let navyšování 
poptávky po operačních výkonech a zároveň poptávky na rozšíření spektra operačních výkonů. Modernizace 
operačních sálů přispěje k navýšení počtu operačních zákroků, ke zkrácení čekacích dob pacientů na jednotlivé 
zákroky a celkově dojde ke zkvalitnění péče ve spádové oblasti nemocnice.

Datum konání akce/akcí Termín finančního ukončení projektu

od: do:
Místo konání akce
(Město/obec/mikroregion):

(Proplacení všech faktur a účetních 
dokladů, kolaudace atd.):

4.1.2021 31.12.2024 Kadaň 31.12.2024

Nákladový rozpočet projektu a specifikace využití poskytnutého příspěvku   
(plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

⊠  INVESTIČNÍ □  NEINVESTIČNÍ

INVESTIČNÍ ČÁST

Položka Částka (v Kč) Z toho dotace (v Kč)

Rekonstrukce centrálních operačních sálů 2021-2024 308 000 000,00 18 000 000,00

Celkem 308 000 000,00 18 000 000,00

SOUČET (INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ ČÁST v Kč): 308 000 000,00 18 000 000,00

Celkové náklady: Požadovaná částka: Závazný ukazatel:

308 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 5,84 %

Zdroje dofinancování vlastního podílu projektu  
(Další přispěvatelé, sponzoři, vl. prostředky, předp. příjmy projekty atd.)

Druh příjmu Částka (v Kč)

úvěr banky Nemocnice Kadaň, s.r.o. 270 000 000,00

rozpočet města Kadaně 20 000 000,00
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Celkem 290 000 000,00

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

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

Císařský den 2018 - KÚ 2018 250 000,00

Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého - KÚ 2018 190 000,00

Lékařská pohotovostní služba doplatek 2017 2018 20 000,00

Lékařská pohotovostní služba 2018 2018 1 185 000,00

Prevence rizikového chování 1. ZŠ 2018 10 000,00

Skleněná popelnice 2018 10 000,00

Dotace pro MěSSS 2018 18 869 380,00

Dotace pro MěSSS 2018 259 700,00

Dotace pro MěSSS na rok 2019 2018 352 484,00

Volný čas 2018 - ZUŠ 2018 67 000,00

Císařský den 2019 2019 250 000,00

Terénní program 2019 1 063 300,00

Dotace pro MěSSS 2019 19 115 530,00

Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého - KÚ 2019 100 000,00

Obědy do škol - 5. ZŠ 2019 20 670,30

Intenzifikace třídění odpadu 2019 10 000,00

Rekonstrukce šestinedělí Nemocnice Kadaň 2019 6 000 000,00

Terénní program - KÚ 2020 1 987 000,00

Obědy do škol 2020 40 490,00

Podpora odpadového hospodářství 2020 468 660,00

Dotace pro MěSSS - KÚ 2020 23 460 000,00

COVID-19 - KÚ 2020 236 700,00

Zmírnění kůrovcové kalamity - KÚ Ústeckého kraje 2020 211 500,00

Plnění základních úkolů obce - KÚ - Nemocnice Kada 2020 10 000 000,00

MěSSS - Malý dotační program 2021 - KÚ 2020 174 050,00
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Povinné přílohy

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

◉

Čestné prohlášení o bezdlužnosti; ◉

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;

◉

Kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu; ◉

Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře; ◉

Další přílohy vyžádané správcem Fondu Ústeckého kraje; ◉

Prohlášení a podpis

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.

V .......................... dne ..........................           

(razítko a podpis)
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