VYHLÁŠKA
Starosta města Litoměřic svolává

mimořádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Litoměřic,
které se koná dne

26.11. 2013 od 16:00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích

PROGRAM JEDNÁNÍ:
I.
II.
III.
IV.

Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva
Doplnění/stažení programu
Hlasování o programu
Body jednání

1. Schválení předložení žádostí o dotaci na projekty
„Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice
v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů
Městské nemocnice v Litoměřicích“
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce
dětského dopravního hřiště v Litoměřicích"
3. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“
V.
VI.
VII.
VIII.

Informace
Interpelace
Diskuze
Závěr

Mgr. Karel Krejza, Jan Szántó, Mgr. Václav Červín
místostarostové města

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Město Litoměřice
NÁVRH DO ZM
pro jednání mimořádného ZM, dne: 26. 11. 2013
předkládá: Ing. Radek Lončák, MBA
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně
s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2
vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.

Návrh: Schválení předložení žádostí o dotaci na projekty „Modernizace stravovacího provozu Městské
nemocnice v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“

Odůvodnění: Rada města Litoměřic na svém 22. Jednání projednala pod usnesením č.: 617/22/2013 Schválení předložení žádostí o dotaci na projekty „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice
v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“. Uvedené
žádosti tímto usnesením doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení předložení těchto žádostí Městskou
nemocnicí v Litoměřicích. Viz. popis projektů níže a návrh usnesení.
Dne 17. 10. 2013 byla vyhlášena 44. Výzva Regionálního operačního programu Severozápad. V rámci této výzvy
jsou alokovány prostředky pro oblast 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých města mezi
podporované aktivity patří modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení. S ohledem na předchozí
úspěšné čerpání dotačního příspěvku v roce 2010 si dovolujeme předložit tyto návrhy projektů:
1. „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady na projekt
činí cca 35 mil. Kč, předpokládaná dotace z evropských fondů je 85 % způsobilých výdajů, zbývající část
tvoří spoluúčast nemocnice, jenž bude hrazena z finančních prostředků nemocnice. V případě získání
dotace bude projekt realizován v období let 2014 a 2015 a jeho úhrada ze strany ROP Severozápad
bude provedena po jeho ukončení a vyúčtování, s předpokládaným termínem do konce roku 2015.
Bližší specifikace projektu je uvedena v příloze č. 1.
2. „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady na
projekt činí cca 60 mil. Kč, předpokládaná dotace z evropských fondů je 85 % způsobilých výdajů,
zbývající část tvoří spoluúčast nemocnice, jenž bude hrazena z finančních prostředků nemocnice.
V případě získání dotace bude projekt realizován v období let 2014 a 2015 a jeho úhrada ze strany ROP
Severozápad bude provedena po jeho ukončení a vyúčtování, s předpokládaným termínem do konce
roku 2015. Bližší specifikace projektu je uvedena v příloze č. 2.
Dopad do rozpočtu města: (nemá dopad do rozpočtu města)
Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje podání žádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích o dotaci z ROP v rámci 44. výzvy na
projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady
projektu činí cca 35 mil. Kč.
b) ZM schvaluje podání žádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích o dotaci z ROP v rámci 44. výzvy na
projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové
náklady projektu činí cca 60 mil. Kč.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Příloha č. 1 k návrhu do ZM
MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU
MĚSTSKÉ NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH
ŽADATEL:
Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 00830488
Zastoupena: Správní radou ve složení Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Leoš
Vysoudil, MBA, Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
Tel.: 416 723 111
PROJEKT:
Název: „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“
Název programového dokumentu: ROP Severozápad
Prioritní osa: 1 – Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.
Umístění projektu: ČR – Ústecký kraj – město Litoměřice – katastrální území
Litoměřice – viz přiložená katastrální mapa

POPIS PROJEKTU:
„Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“
Tento projekt se skládá ze dvou částí; stavební úpravy a modernizace technologického
vybavení kuchyně a rozvozového systému.
Stavební úpravy se budou skládat jednak z dokončení modernizace prvního nadzemního
podlaží v objektu kuchyně. Konkrétně se jedná o stavební úpravy prostoru myčky bílého
nádobí, kanceláří pro nutriční terapeuty a stravovatelky, navýšení kapacity sociálního zařízení
a šaten zaměstnanců, modernizace výtahů, zateplení střechy a výměna oken. Pro klimatizaci
nově zrekonstruovaných prostor budou instalovány nové vzduchotechnické jednotky ve
strojovně vzduchotechniky. Na tyto úpravy v prostoru varny budou navazovat stavební
úpravy transportních cest na jednotlivá lůžková oddělení a do jídelny zaměstnanců. V rámci
této části bude vyměněna dlažba v prostoru kolektoru (tj. podzemní přepravní cesty mezi
objekty), dále bude odstraněno zatékání do kolektoru, doplněna pochozí lávka v trubní části
kolektoru. Na lůžkových pavilonech E (gynekologie) a F (interna) budou vyměněny jídelní
výtahy. K výměně výtahů dojde i v pavilonu H (velký komplement) pro dopravu stravy do
jídelny zaměstnanců.
Druhá část projektu se bude skládat z modernizace technologického vybavení kuchyně
a rozvozového systému. V rámci této části bude pořízena nová myčka bílého nádobí,
kompatibilní s novým tabletovacím a rozvozovým systémem, který bude v rámci tohoto
projektu rovněž pořízen. Dále bude pořízena nová myčka černého nádobí. Do varny budou
v rámci projektu pořízeny dva nové konvektomaty. Nově bude pořízen nový tabletovací pás
včetně veškerého příslušenství (nádobí, kontejnery, úložný systém, tablety). Pro přepravu

jídel z kuchyně (varny) na jednotlivá oddělení nemocnice a do jídelny zaměstnanců bude
pořízen nový rozvozový systém včetně veškerého příslušenství (transportní kontejnery vč.
2 ks elektrických tahačů).

V Litoměřicích dne 23.10.2013, zpracoval Ing. Prchlík - OR

Příloha č. 2 k návrhu do ZM
MODERNIZACE CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ
MĚSTSKÉ NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH
ŽADATEL:
Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 00830488
Zastoupena: Správní radou ve složení Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Leoš
Vysoudil, MBA, Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
Tel.: 416 723 111
PROJEKT:
Název: „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice
v Litoměřicích“
Název programového dokumentu: ROP Severozápad
Prioritní osa: 1 – Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.
Umístění projektu: ČR – Ústecký kraj – město Litoměřice – katastrální území
Litoměřice – viz přiložená katastrální mapa

POPIS PROJEKTU:
„Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“
Tento projekt se skládá ze dvou částí; stavební úpravy a modernizace zdravotnického
vybavení centrálních operačních sálů.
Stavební úpravy se budou skládat z rekonstrukce antistatických podlahových konstrukcí,
instalace motoricky ovládaných posuvných dveří operačních sálů, úprav přísálových
sterilizací a modernizace vzduchotechnických jednotek pro oddělení centrálních operačních
sálů vč. doplnění rekuperací.
Druhá část projektu se bude skládat z modernizace zdravotnického a přístrojového vybavení
centrálních operačních sálů. V rámci této části budou pořízeny nové operační stoly vč.
překládacího zařízení pro operace. Pro snížení zátěže pacientů při operacích budou pořízeny
nové anesteziologické přístroje střední a vyšší třídy určené zejména pro déletrvající operace.
Pro zlepšení operativy budou pořízeny laparoskopické komplety pro chirurgii, videořetězec
pro ORL a laparoskopické sety pro chirurgii a gynekologii. Dále budou pořízeny přístroje pro
vysokofrekvenční koagulaci. Pro provádění operací bude zakoupen pojízdný rentgenový
operační přístroj s C-ramenem. Pro sterilizaci operačních nástrojů budou instalovány dva
parní sterilizátory o objemu 70 – 100 litrů, z nichž jeden bude umístěn v aseptické části
operačních sálů a druhý v septické části operačních sálů. Dále budou pořízeny dva mycí a
dezinfekční automaty na přípravu chirurgických nástrojů a dva mycí a dezinfekční automaty
na galoše (operační obuv). Pro dopravu operačního materiálu mezi centrální sterilizací a
operačními sály budou zakoupeny sterilizační kontejnery v množství 45-50 kusů.

Modernizace se bude týkat také stropních stativů pro anesteziologii a stropních stativů
operačních. V plánu je rovněž výměna operačních světel. Nově budou operační sály vybaveny
digitálním systémem umožňujícím propojení sálů s nemocničním informačním systémem,
úložištěm PACS a možností snímání prováděných operací kamerovým systémem.
V Litoměřicích dne 23.10.2013 zpracoval Ing. Prchlík - OR

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 26. 11. 2013
předkládá:
Ing. Dana Svobodová, OPaS

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.
Návrh:
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v
Litoměřicích":
a) Schválení podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad,
oblasti podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt
„Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“
b) Schválení zajištění předfinancování projektu „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v
Litoměřicích“ ze strany města Litoměřice
c) Schválení zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v
Litoměřicích“ ze strany města Litoměřice
Odůvodnění:
Obsahem projektu je celková rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích, a to včetně
budovy zázemí. Současné hřiště a starý obslužný objekt budou demolovány a na jejich místě bude
vybudován moderní areál splňující nároky na současnou výuku dopravní výchovy.
Vlastní hřiště bude tvořeno sítí asfaltových cest s dopravním značením, včetně semaforů a simulace
železničního přejezdu. V budově bude umístěna učebna dopravní výchovy a dále skladové a jiné
vedlejší prostory (včetně veřejně přístupného sociálního zařízení).
Hlavními cílovými skupinami projektu jsou žáci základních škol ve městě a regionu (výuka dopravní
výchovy v dopoledních hodinách) a obyvatelé Litoměřic, především děti a mládež (individuální
využívání hřiště v odpoledních hodinách a o víkendech).
Rekonstrukce dopravního hřiště navazuje na rozsáhlý projekt revitalizace Jiráskových sadů v
Litoměřicích, je tak součástí celkové obnovy této významné volnočasové zóny.
Detailní rozpočet viz příloha.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje

a) podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti
podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt „Rekonstrukce

dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ o celkových nákladech projektu 20 738 881,89,- Kč
vč. DPH.
b) zajištění předfinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 20 738 881,89,- Kč vč.
DPH, tj. 100 % celkových nákladů projektu.
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 3 110 833,- Kč vč.
DPH, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení: ______________

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 26. 11. 2013
předkládá:

Ing. Dana Svobodová, OPaS

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.

Návrh:
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“:

a) Schválení podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad,
oblasti podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt
„Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“

b) Schválení zajištění předfinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice

c) Schválení zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba
autobusového nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice

Odůvodnění:

Zpracovaný projekt řeší modernizaci a dostavbu autobusového nádraží v Litoměřicích. Současná
podoba nádraží vznikla již v 50. letech a v dnešní době je v mnoha směrech nevyhovující. Novým
rozvržením ploch vznikne modernizované autobusové nádraží a na zhruba polovině plochy nové, tolik
potřebné, parkoviště. Zároveň se vymezí nové plochy pro rozvržení zeleně, vybuduje chybějící
sociální zařízení a dle platných předpisů se doplní informační a orientační systém pro osoby ZTP.

Detailní rozpočet viz příloha.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti
podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt „Litoměřice modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ o celkových nákladech projektu
60 143 740,- Kč vč. DPH.

b) zajištění předfinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového
nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 60 143 740,- Kč vč. DPH, tj. 100 %
celkových nákladů projektu.

c) zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového
nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 8 991 795,- Kč vč. DPH, tj. 15 % z celkových
způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilých výdajů ve výši 198 440,- Kč vč. DPH.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení: ______________

