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Popis

Nemocnice Pelhřimov má na roky 2017 a 2018 schválen projekt Modernizace a 
obnova zdravotnické přístrojové techniky. Tento projekt je spolufinancován z 
prostředků IROP a dle rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou jeho celkové náklady 91 
899 994,37 Kč, z toho investiční 91 536 253,37 Kč a neinvestiční 363 741,- Kč.
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0197/03/2016/ZK ze dne 10.5.2016 byla 
schválena možnost předfinancovat realizaci projektu formou zápůjčky ve výši 90,5 
mil. Kč.
Po předložení materiálu k možnosti předfinancování formou zápůjčky ještě došlo ke 
zpřesnění a konečnému zpracování projektu včetně vyčíslení konečných nákladů ve 
výši 91 899 994,37 Kč.
Ve II. pololetí roku 2017 bude již nutné provádět úhrady dodávek investic zahrnutých 
do výše uvedeného projektu. Tato část realizace zahrnuje modernizaci v oblasti 
radiologie a zobrazovacích metod. Do konce roku budou následovat další dodávky 
investic dle projektu pro interní obory, novorozenecké oddělení, anesteziologicko 
resuscitační oddělení, centrální sterilizaci, operační sály, rehabilitační oddělení a 
patologicko anatomické oddělení. Předpokládaná hodnota dodávek v roce 2017 je 87 
600 tis. Kč.
Z tohoto důvodu si dovolujeme požádat o poskytnutí zápůjčky na předfinancování 
výdajů uvedeného projektu ve výši 91 899 tis. Kč v členění 91 536 tis. Kč na 
investiční náklady a 363 tis. Kč na neinvestiční náklady.
Vratku zápůjčky předpokládáme vždy bezprostředně po přiznání a poskytnutí dotace 
z IROP. Část zápůjčky připadající na spoluúčast Nemocnice Pelhřimov (10% z 
hodnoty projektu) navrhujeme vrátit ve dvou rovnoměrných splátkách v termínech 
31.12.2018 a 30.6.2019.
Přílohou této žádosti je smlouva na dodávku počítačové tomografu v hodnotě 17 182 
tis. Kč. Tato dodávka je první částí projektu. Předpokládaná doba úhrady faktury za 
dodávku v návaznosti na smlouvu je druhá polovina měsíce července 2017. 
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