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Centrum akutní medicíny v nemocnici Kladno otevřeno
Kladenská nemocnice spolu
se středočeským hejtmanem
Davidem Rathem a ředitelem
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
Tomášem Novotným slavnostně
otevřela Centrum akutní medicíny.
Centrum akutní medicíny je pětipatrový objekt přistavěný k stávající budově monobloku. V objektu
budou umístěny provozy centrálního příjmu pacientů, urgentních
příjmů, jednotky intenzivní péče,
anesteziologicko-resuscitační oddělení, kompletní radiodiagnostické pracoviště, centrální sterilizace,
jednotky jednodenní hospitalizace
a také centrální operační sály. Pře-

Zajímavá čísla stavby:
857 dnů výstavby (3.11.2008 –
10.3.2011), objekt předán 30.11.2010,
operační sály 18. února 2011, od 21.
února zkušební provoz
18 techniků řídilo stavbu (za Energii ředitel projektu Petr Linksfeiler)

stěhujeme sem všechny diagnostické provozy, aby lidé nemuseli
být rozváženi po celém areálu nemocnice,“ sdělila ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová.
Kompletní diagnóza pacienta se
stanoví hned v novém pavilonu,
který je propojen se zbytkem areálu nemocnice.
Původní cena stavby včetně vybavení, technického zázemí i zdravotnické technologie měla činit
1 410 milionů korun. Díky revizím
smluv a optimalizaci stavby se
podařilo snížit cenu na celkových
1 280 milionů.
Jen na
zdravot-

Půdorys budovy 90x25 m, výška 22 m

30 000 m2 omítek a stěrek

25000 m3 přemístěno zeminy

20 000 m2 sádrokartonových příček

4000 m3
objem základové železobetonové desky
stavby

3,5 km vodovodu

8500 m3
železobetonu na skeletu stavby
12 výtahových šachet

nických technologiích bylo ušetřeno více než 70 milionů korun.
Stavba byla ﬁnancována z dotace
Středočeského kraje. Zdravotnické technologie byly pořízeny díky
evropským dotacím z Regionálního operačního programu Střední
Čechy.
S nákupem zdravotnické technologie se lékařská péče ve zmiňované
nemocnici bude rovnat úrovně nemocničních zařízení ve vyspělých
zemích Evropské unie. „Přístroje
budou z devadesáti procent nové,“
dodala Pancová.

1,5 km kanalizace
300 km silnoproudých, slaboproudých
a datových kabelů
113 kontrolních dnů investora
160 koordinačních jednání

Budova Centra akutní medicíny

Nejnovější projekty v Poděbradech Jak zabránit předraženým nákupům
nejen zdravotní technologie
V pátek 4. března 2011
při příležitosti Dne Poděbrad byly za účasti
hejtmana Středočeského
kraje a předsedy VRR
Davida Ratha a ředitele
ÚRR Tomáše Novotného slavnostně otevřeny
dva projekty ﬁnancované z ROP Střední Čechy:
Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady a Zvýšení kapacity a modernizace MŠ
Poděbrady - Poděbradská
61/VII.

Historická část
Poděbrad opravena
Poděbrady mají opravenou
historickou ulici Na Dláždění. Slavnostního otevření rekonstruovaného jádra města se účastnil také předseda
Regionální Rady David Rath
a ředitel Úřadu Regionální
rady Tomáš Novotný.
Ulice Na Dláždění je jednou
z nejstarších ulic ve městě.
Po dlouhou dobu bývala ve
středověku jedinou kamenem dlážděnou ulicí v Po-

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy hodnotil v roce
2009 žádosti zdravotních
zařízení ve Středočeském
kraji o prostředky z fondů EU. Klíčovým parametrem hodnocení žádostí
o evropské dotace z ROP
Střední Čechy je hospodárnost projektů.
Starosta Poděbrad Ladislav Langr, středočeský hejtman
a předseda VRR David Rath a ředitel Úřadu Regionální
rady Tomáš Novotný při slavnostním otevření opravené
poděbradské historické ulice.
děbradech. Byla to nejkratší spojnice poděbradského
hradu s farním kostelem.
Bohužel stav silnice byl už
velice žalostný. Povrch byl
nerovný a na mnoha místech opravovaný. Díky více
než osmi milionové dotaci
z Regionálního operačního
programu Střední Čechy
se mohla komunikace zcela zrekonstruovat. Celkové
náklady na projekt „Po sto-

pách nejstarší historie města“ činily přes deset milionů korun.
Aby úprava nejstarší oblasti města odpovídala tradici,
povrch se udělal ze žulové
dlažby. Navíc se upravil i terén kolem kostela svatého
Kříže, kde se také vysázela nová tráva. Kromě toho
v této lokalitě přibylo osm
laviček, kolostav a čtyři
nové odpadkové koše.

Poděbradská školka je díky ROPu větší a modernější
Další peníze z Regionálního
operačního programu Střední
Čechy pomohly také mateřské škole v Poděbradech. Ta je
nyní v moderním kabátě s navýšenou kapacitou o dvacet
dětí.
Školka tak má zcela novou třídu, větší kuchyň, dva nové bezbariérové vstupy do objektu
a opravené hřiště. Navíc se vyměnila okna a zateplila fasáda
a podlahy. Tím se nejen uspoří na vytápění, ale zároveň se
sníží emise oxidu uhličitého.

Nově zrekonstruovaný areál MŠ

Za hospodárné řešení projektu a soulad s obvyklými
cenami stavebních prací
a výrobků může žadatel obdržet až 50 bodů z 200 možných při hodnocení kvality
projektu. Pakliže jsou ceny
vyšší než tržní, dostane
i úspěšný žadatel dotaci
maximálně na úrovni obvyklých cen. Porovnáváme
ceny stavebních prací s obvyklými cenami v ceníku
URS, respektive RTS. V případě, že se nejedná o stavební práce, najímáme si znalce z oboru, aby vyhodnotili,
zda žádosti jsou v souladu
s obvyklými cenami. Nespoléháme na výběrová řízení,
která by teoreticky měla určit tržní cenu, ale mnohdy
tomu tak není. Eliminujeme tak mimo jiné zbytečné
marže prostředníků. Nepřipustíme vyplacení více dotací, než je tržní průměrná
cena a tudíž takto úspěšně
bráníme nehospodárnému
vynakládání veřejných prostředků, evropských dotací.
Dodržujeme zásadu řádného ﬁnančního řízení, kterou
jsou vázáni všichni správci
evropských dotací evrop-

ským právem. Od roku 2009,
kdy jsme tento systém zavedli, jsme na schválených projektech v hodnotě cca 5 miliard Kč ušetřili kontrolou
obvyklých cen 500 milionů
Kč. Velkou zásluhu na této
skutečnosti mají pracovníci
Úřadu Regionální rady, od-

Ředitel ÚRR JUDr.
Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
borníci v oblasti stavebních
prací. Metodiku a přístup
ROP Střední Čechy ocenil
generální ředitel ředitelství
Evropské komise pro regionální rozvoj Dirk Ahner při
jednání s hejtmanem Středočeského kraje Davidem
Rathem v lednu tohoto roku.
Ministerstvo ﬁnancí klade
náš uvedený přístup za vzor
dalším řídícím orgánům.
Bohužel, Úřad Regionální
rady ROP Střední Čechy
patří k výjimkám v takto
důsledném přístupu ke kontrole hospodárnosti.

Nyní již zpět k hodnocení
žádostí v oblasti zdravotnictví. V roce 2009 se důslednou
kontrolou
hospodárnosti
podařilo ušetřit na projektech v celkové hodnotě cca
660 milionů Kč více než 110
milionů Kč. Nejvíce v případě projektu nemocnice
Kladno (více než 80 milionů
Kč za projekt v hodnotě 320
milionů Kč), ale také například u projektu nemocnice
Kolín či Mladá Boleslav.
Byli jsme jediní, kteří zvolili již v roce 2009 tento postup, který je jediným možným a účinným při správě
a vynakládání veřejných
prostředků, ať už českých
či evropských. Je smutné,
že jednotnou metodiku obvyklých cen nezpracovalo
ministerstvo zdravotnictví
a ministerstvo ﬁnancí pro
všechny správce veřejných
prostředků v oblasti zdravotnictví. V následných výběrových řízeních, při poskytnutí prostředků maximálně na úrovni obvyklých
cen, již nemůže dojít k mrhání veřejnými prostředky. Jsme připraveni naši
metodiku i naše odborníky
jako konzultanty nabídnout
všem dalším řídícím orgánům a institucím vynakládajícím veřejné prostředky
na investice. Možné úspory
na veřejných prostředcích
v oblasti zdravotnictví či
dopravy, stejně jako v dalších investičních oblastech,
tak mohou dosáhnout až desítek miliard Kč ročně.

