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Žádost o schválení projektového záměru, předfinancování výdajů na pořízení 
zdravotnické techniky a vybavení v rámci projektového záměru Pořízení zdravotnické 
techniky a vybavení pavilonu chirurgických oborů (PCHO) a schválení dotace 
(investice + provoz)  
 
Vážená paní inženýrko, 

Nemocnice Třebíč plánuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
předložit projektový záměr „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení pavilonu chirurgických 
oborů (PCHO)“.  
 

Cílem projektu je pořízení zdravotnické přístrojové techniky a vybavení do nového pavilonu 
chirurgických oborů, který má být dokončen koncem roku 2017. Součástí projektu je také 
částečná obnova vybavení a zdravotnické přístrojové techniky operačních sálů (budova O) a 
gynekologie (budova G), to vše v celkové hodnotě 193 mil. Kč vč. DPH.  
 
Vážená paní inženýrko, v souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme požádat o 
předložení této naší žádosti o:  
 schválení projektového záměru Pořízení zdravotnické techniky a vybavení PCHO; 
 předfinancování výdajů potřebných na pořízení zdravotnické techniky a vybavení PCHO 

v rámci uvedeného projektového záměru formou zápůjčky od Kraje Vysočina; 
 schválení dotace (investice + provoz) ve výši 15 % spoluúčasti; 
ke schválení příslušnému orgánu Kraje Vysočina.  
Kompletní informace k uvedenému projektovému záměru jsou uvedeny v přiložených 
přílohách – Projektový záměr Pořízení zdravotnické techniky a vybavení pavilonu 
chirurgických oborů (PCHO).  

 

Předem děkujeme za podporu.  

S pozdravem 
 
 
 
Ing. Eva Tomášová 
ředitel 
 
Přílohy  
Formulář - zásobník akcí portálu KV 
Projektová fiše pro projekt - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO 
Příloha 1 Rozpočet PCHO 
Příloha 2 Rozpočet O 
Příloha 3 Rozpočet G 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor zdravotnictví 
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru 
Žižkova 57 
587 33 JIHLAVA 
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