V Liberci 2. září 2013

Tisková zpráva
Na výstavbu hospice půjde
z evropských peněz vyšší suma
Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválil na svém zasedání žádost
Libereckého kraje o navýšení rozpočtu projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji. Na výstavbu
vůbec prvního zdravotnického zařízení pro nevyléčitelně nemocné a umírající v kraji tak půjde větší
díl z koláče evropských dotací.
Projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji byl původně podán do IPRM s celkovým rozpočtem ve výši
90 milionů Kč. Tato částka je však pro realizaci projektu nedostatečná, aktuální rozpočet akce činí
143, 872.011.75,- Kč. Jedná se tedy o navýšení o cca 54 milionů Kč.
Řídící výbor souhlasil s navýšením rozpočtu akce, ovšem pod podmínkou, že toto navýšení
neznevýhodní ostatní partnery v IPRM, že tedy navýšení rozpočtu pro hospic nevyčerpá část alokace
určené partnerským projektům. Z toho důvodu Řídící výbor IPRM podmínil schválení žádosti o
navýšení rozpočtu této akce jejím projednáním v orgánech města nejdříve v měsíci listopadu 2013
tak, aby ostatní partneři v tematickém IPRM měli dostatek času registrovat své projekty u
poskytovatele dotace. Požadované navýšení bude tedy realizováno z alokace projektů, které z
různých důvodů nebudou v konečném důsledku registrovány u poskytovatele dotace.
Pro Statutární město Liberce patří vybudování hospice mezi hlavní priority. Proto město darovalo pro
účel zřízení tohoto zdravotnického zařízení Libereckému kraji budovy a pozemky v hodnotě 22,9
milionů korun. Darovací smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem schválilo
městské zastupitelstvo už v září roku 2011.
Vedení města rozhodnutí Řídícího výboru IPRM bere na vědomí a bude o něm informovat také
městské zastupitele, kteří navýšení částky pro hospic budou ještě schvalovat.
„Město od začátku na projektu spolupracuje s Libereckým krajem. Vybudování hospice je naším
společným zájmem. Právě proto, že nám záleží na tom, aby vzniklo zdravotnické zařízení pro
nevyléčitelně nemocné a umírající v Libereckém kraji co nejdřív, chceme předložit navýšení částky pro
hospic zastupitelům ke schválení už v říjnu, a ne až v listopadu, jak požaduje Řídící výbor IPRM,“
zdůraznila primátorka města Martina Rosenbergová.
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