Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje města

V Žatci dne 30.8.2022

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 8. 9. 2022
Název:

Rozpočtové opatření na akci „Projektová dokumentace - Urgentní
příjem Nemocnice Žatec“

Předkládá:

Rada města Žatce

Vypracoval:

Ing. Kateřina Mazánková, MPA - vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Ingrid Martincová - referent odboru rozvoje města
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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.500.000,00 Kč, a to
financování výdajů spojených se zajištěním přípravy dalšího stupně projektové dokumentace
včetně potřebných povolení na akci: „Urgentní příjem Nemocnice Žatec“, prostřednictvím úvěru
schváleného usnesením ZM č.14/22 ze dne 17.2.2022.
Financování: 8123
Výdaje: 715-3522-6121, org. 817

+ 1.500.000,00 Kč (čerpání úvěru)
+ 1.500.000,00 Kč (PD urgentní příjem
O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 15. 9. 2020

2)
Zdůvodnění:
Pro řádnou přípravu a realizaci stavby je nutné zajistit projektovou dokumentaci a s tím spojené
potřebné povolení. Dalším stupněm PD je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,
projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby,
výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci interiérového
vybavení.
Interiérového vybavení stavby se bude týkat provozu nových částí nemocnice Žatec tzn. zejm.
vybavení čekáren, chodeb, ordinací, pokojů apod. Bude se tedy jednat o nábytkové vybavení
chodeb a šaten, sociálních zařízení a skladů (zejm. typizované židle, skříně, police a věšáky,
typizovaný interiérový mobiliář židlí, lavic a stolů, křesel a lehátek apod. Samozřejmě v rámci
této PD by bylo zadáno i zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně autorského dozoru.
Předpokládáme možnost získání finančních prostředků z vhodného dotačního titulu na realizaci
stavby, kdy by náklady spojené s touto aktivitou mohly být uznatelnými náklady.
V současné době je již zpracována studie, která byla představena dne 24. 5. 2022, které se
zúčastnila veřejnost, vedení města, zastupitelé a vedení nemocnice.

Výběrové řízení bude probíhat až do 12.9.2022, proto Vám předkládáme tento materiál již nyní z
důvodu blížících se komunálních voleb, jelikož není jasný další datum jednání ZM a u této akce
máme předpoklad pro získání finančních prostředků z vhodného dotačního titulu, nechceme
zdržovat průběh této investiční akce.
Akce „Urgentní příjem Nemocnice Žatec“ byla schválena Zastupitelstvem města Žatce v
Investičním plánu města Žatce na rok 2022 schváleného dne 16. 12. 2021 - usnesení č. 194/21.
Finanční prostředky na financování této projektové dokumentace budou čerpány prostřednictvím
úvěru, schváleného usnesením ZM č. 14/22 ze dne 17. 2. 2022.

