Zápis
z 15. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
19. 11. 2018, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, RegioCentrum
Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Eva Matyášová, prof. MUDr. Malý, CSc., MUDr. Tomš
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Informace KP VZP k rámcovým smlouvám, úhradové mechanismy
Termíny jednání výboru zdravotního pro rok 2019
Poskytnutí dotací na individuální účel
Příslib financování - movité vybavení
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby
Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o změnu Smlouvy o závazku veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna
rozsahu poskytovaných služeb
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)
akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní
služby na rok 2019
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové na rok 2019
Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu
Královéhradeckého kraje a.s. na projekt "Příprava zahraničních zdravotnických
pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK"
Individuální dotace na realizaci stipendijních programů pro NLZP z kapitoly 15 –
zdravotnictví
Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu
Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby
ČR, o. p. s
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 15. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.00 hod
předsedkyně výboru Ing. Dana Kracíková. Přivítala přítomné členy výboru a hosty a konstatovala,
že dle počtu přítomných členů je výbor usnášeníschopný. Ing. Kracíková pak dále řídila jednání
výboru.

K bodu 2
Kontrola usnesení
usnesení z minulých jednání výboru s tím, že všechna usnesení splněna.
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K bodu 3
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

II.
III.

Schválení navrženého programu 15. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 15. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky.
Ověřovatelem zápisu byl navržen doc. MUDr. Leoš Heger
Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a navrhla schválit jejich přítomnost na
jednání výboru a to:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Michala Provazníka, ředitele Krajské pobočky VZP Hradec Králové
Ing. Evu Vavřinovou, krajskou koordinátorku VZP Hradec Králové
Ing. Ivanu Urešovou, předsedkyni představenstva ON Náchod
RNDr. Jan Mach, ekonomický náměstek ON Náchod

Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

10
0
0

USNESENÍ 15/90/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 15. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu doc. MUDr. Leoše Hegra, CSc.
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Michala Provazníka, ředitele Krajské pobočky VZP Hradec Králové
Ing. Evu Vavřinovou, krajskou koordinátorku VZP Hradec Králové
Ing. Ivanu Urešovou, předsedkyni představenstva ON Náchod
RNDr. Jan Mach, ekonomický náměstek ON Náchod

K bodu 4
Informace KP VZP k rámcovým smlouvám, úhradové mechanismy
Ing. Provazník podal informace k:
• Ukončení platnosti rámcových smluv, nové budou vydány v příštím roce Ministerstvem
zdravotnictví.
• Nyní budou vydány „typové smlouvy“ ve dvou variantách na 1 rok nebo na 5 let.
K tomuto byla vedena předběžná jednání s jednotlivými statutárními zástupci nemocnic a
předsedou představenstva ZH KHK, předběžně jsou domluveni, jednání budou ještě
pokračovat.
• Obsah smlouvy bude dle stávající struktury, VZP zašle soubory výkonů, které
dlouhodobě nebyly vykonávány a jsou nesdílené, tak aby se smlouvy „vyčistily“.
• V průběhu dalšího období budou ve smlouvě vykazovány změny restrukturalizací aj.
• Financování bude velmi obdobné jako v letošním roce, po roce 2020 bude systém
pravděpodobně částečně změněn, ale záleží na vývoji systému.
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Dotaz - Ing. Kracíková
1. Je možné, že každá nemocnice bude mít typovou smlouvu na jiné časové období?
2. Jednodenní chirurgie a úhrady za ní.
Odpověď- Ing. Provazník
1. Ano, je to možné nic tomu nebrání, ke každému časovému období vedou jiné důvody.
2. Záleží v jakých případech lze jednodenní péče využít. Vliv na úhradu měl i určitý
odpočet z úhrad, který bude pro další období příznivější. VZP podporuje změny ve struktuře
poskytované péče - stacionářová péče, jednodenní péče a spojování lůžkových fondů a
oddělení.
Ing. Kracíková
Konstatovala, po informaci Ing. Provazníka, že VZP nemá problém s úhradami, pokud by
nemocnice přišly s návrhem změny struktury péče a bude se snažit vycházet vstříc.
Další diskuse k tématům:
• Fúze nemocnic Pardubického kraje - přetrvává, že každá nemocnice má své IČZ,
úhrady jsou zvlášť pro každé IČZ. Pokud by bylo 1 IČZ, sečtou se stávající úhrady
jednotlivých nemocnic dohromady.
• Stávající síť poskytované péče v Královéhradeckém kraji z hlediska VZP.
• Zřizování specializovaných center s garantovanou péčí.
doc. MUDr. Heger, CSc. - dotazy k zástupcům KP VZP
1. Hrozí z Vašeho pohledu nějaký nedostatek zdravotní péče v kraji?
2. Bude z Vašeho pohledu režim kontrol naplňování personálního vybavení stejný jako dosud,
nebo bude přísnější?
3. Z hlediska možného pokračovaní organizace ZH KHK pod jedním IČ - bude v budoucnu
tento vztah stejně jako dosud - za každou nemocnici - nebo jednotně?
Odpovědi Ing. Provazník
1. Nedostatek péče už je, týká se to především stomatologů především v mikroregionu kolem
Rychnova n. Kněžnou, odchází několik lékařů do důchodů, zde nelze uspokojit klienta, co se
týká dojezdové vzdálenosti dle platné vyhlášky. S praktickými lékaři pro dospělé a děti byl
problém na Broumovsku a Meziměstí, nyní nastoupila lékařka a zároveň lékař, co tam je,
bude odcházet do důchodu, jeden dětský praktický lékař odešel bez náhrady. Každý takový
odchod je v tomto regionu problematický. Velký problém v tomto regionu je nedostatek
lékařů - internistů. Co se týká lůžkové péče – lékaři z FN by uvítali pracoviště následné
intenzivní péče, pacienty není kam posunout – některé privátní subjekty se o tuto péči uchází,
zatím nebyl nikdo vybrán.
2. Personální vybavení si VZP nedovoluje zpochybňovat, pokud jsou někde problémy, dáváme
dost velký časový prostor to napravit. VZP nemá právo si nechat předkládat pracovní
smlouvy a dohody, kontroluje to, na co má pověření.
3. Každá nemocnice má smlouvu s VZP a na základě toho jedná s tímto právním subjektem.
Pokud je jedno IČ je několik možností buď si každá nemocnice nechá své IČZ. Druhá
varianta je možné si nechat jedno IČZ, nebo si domluví jedno IČZ pro určité nemocnice např.
geograficky blízké. Variant je víc, záleží na domluvě.
Prof. Mudr. Prymula k tématu:
• Dětské lékařství – nastavení nových studijních pravidel a podpora pro získání pediatrů rezidenční místa.
• Kontrola přílohy č. 2
• Udělování akreditací na konkrétní pracoviště
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Další diskuse se odvíjela k praktickým důsledkům sloučení nemocnic a restrukturalizaci oddělení
v nemocnicích, finančnímu ohodnocení lékařů za LPS, řešení návaznosti zdravotní a sociální
péče.
Diskuse: Ing. Kracíková, MUDr. Lochman, p. Netolická, prof. MUDr. Prymula CSc., doc.
MUDr. Heger CSc., MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, MUDr. Buka,

K bodu 5
Termíny jednání výboru zdravotního pro rok 2019
Všichni členové výboru obdrželi elektronicky návrhy termínů jednání výboru zdravotního pro
rok 2019.
Ing. Kracíková navrhla nechat termíny jednání VZ ve stejném čase jako v roce 2018 a to v
pondělí vždy 14 dnů před jednáním Zastupitelstva, kromě měsíce dubna, kdy toto pondělí
vychází na velikonoce.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 15/91/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
s ch v a l u j e
termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok
2019 takto: 14. ledna, 11. března, 29. dubna, 3. června, 26. srpna, 30. září, 25. listopadu

K bodu 6
Poskytnutí dotací na individuální účel
Ing. Kracíková
Žádost domácí péče je opět stejná jako u minulých 2 žádostí, které byly zamítnuty, takže bychom
měli jednat systémově stejně.
MUDr. Veselý
Navrhuje oslovit všechny domácí péče a jednat jednotně, je třeba diskutovat o formě a
potřebnosti těchto organizací.
MUDr. Mašek
Připravují se změny ve financování a organizací domácí péče, je třeba chvíli vyčkat.
Ing. Kracíková
Domácí péče navrhují, že by to měly být především ty domácí péče, které nejvíc spolupracují
s nemocnicemi.
MUDr. Plzák,
Mělo by se hodnotit i hospodaření těchto domácích péčí.
MUDr. Heger
Finanční podpora by měla jít především do ztrátových oddělení a organizací.
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Návrh
Výbor zdravotní:
I.
schvaluje
schválit předloženou žádost Zdravotní péče Z.F., s.r.o. o poskytnutí dotace na
individuální účel, která by byla hrazena z kapitoly 18 – Zastupitelstvo kraje na rok
2018
Hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

0
11
1

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

K bodu 7
Příslib financování - movité vybavení
Vzhledem k tomu, že bylo projednání tohoto bodu staženo z programu jednání Zastupitelstva dne
3. 12. 2018, byl bod stažen i z programu jednání VZ.
Prof. PharmDr. Hrabálek CSc. - odchod
K bodu 8
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby
Ing. Kracíková
Uvedla, že žádost je podána z důvodu odvrácení insolvence. Nemocnice podává návrhy na úsporná
opatření, na které není reagováno. Je třeba provádět restrukturalizační opatření, která by zabránila
dalším ztrátám.
Ing. Urešová
Podrobně vysvětlila situaci v ON Náchod s tím, která opatření byla provedena ke zlepšení
hospodaření nemocnice. Uvedla i neutěšený stav hospodaření v nemocnici Rychnov nad Kněžnou,
která ovlivňuje i hospodaření náchodské nemocnice. Ztráta nemocnice Náchod je oproti loňskému
roku výrazně o několik milionů nižší – nyní 1,1 mil. Kč ale ztráta nemocnice v Rychnově činí 31
mil. Kč a výrazně ovlivňuje celkové hospodaření.
Předsedkyně představenstva nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a. s. požádala kompetentní
orgány Královéhradeckého kraje o náhradu nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby
z minulých let, kdy výše vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje byla nižší, než
náklady vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.
Již od roku 2010 uzavírá Královéhradecký kraj s nemocnicemi Smlouvu o závazku veřejné služby
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Na základě těchto
smluv poskytují nemocnice veřejnou službu spočívající v provozování ztrátových oborů/oddělení,
jejichž zachování je sice neekonomické, avšak z pohledu dostupnosti zdravotní péče je v zájmu
občanů Královéhradeckého kraje. Za poskytování veřejné služby je nemocnicím poskytována
vyrovnávací platba, jejíž výši určuje zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.
Orgánům Královéhradeckého kraje je tak předkládána žádost Oblastní nemocnice Náchod a. s. o
poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v roce 2016, kdy výše
poskytnuté vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje plně nepokryla náklady
vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Předsedkyně představenstva
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nemocnice žádá o úhradu nákladů nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby za období
roku 2016 v minimální výši 40 000 000,- Kč. Poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby jako
náhrady nákladů nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby v roce 2016 pomůže snížit
zadluženost a odvrátit hrozící insolvenci nemocnice.
Pro bližší posouzení aktuální hospodářské situace v jednotlivých místech poskytování zdravotních
služeb v rámci ON Náchod a.s. byly managementem ZH KHK a.s. a ON Náchod a.s. předloženy
přehledy hospodaření v letech 2015 – 8/2018, které jsou přílohou této důvodové zprávy (Příloha
č. 3 – 5). Ze sdělení managementů vyplývá, že struktura poskytované péče v areálu nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou a v areálu nemocnice v Náchodě je srovnatelná. Z výše uvedeného a
přiložených tabulek lze vyvodit závěr, že poskytování zdravotní péče je v areálu nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou méně efektivní než v areálu v Náchodě (viz Příloha č. 5 - ukazatel
HV/produkce v %).
Při stávajícím rozsahu, struktuře a efektivitě poskytovaných zdravotních služeb budou nároky
na úhradu závazku veřejné služby stoupat.
Poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby nemocnici má dopad do rozpočtu Královéhradeckého
kraje, finanční prostředky ve výši 40.000.000,-- Kč budou do kapitoly 15 - zdravotnictví
převedeny jako běžné výdaje na úkor daňových příjmů kraje ve výši 40.000.000,-- Kč a dále
poskytnuty nemocnici z kapitoly 15 – zdravotnictví jako běžné výdaje (neinvestiční transfery a.s.).
Další diskuse se odvíjela:
•
Ke konkrétním možnostem v restrukturalizaci nemocnic, která by vedla ke zlepšení
hospodaření,
•
k finančním podmínkám všech zdravotnických pracovníků,
•
k personálnímu zabezpečení v současné době a do budoucna,
•
k podpoře současných nápravných opatření v ON Náchod,
•
k sociálním lůžkám a následné péči,
•
k návrhům restrukturalizace v nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Diskuse:
MUDr. Veselý, MUDr. Seneta, MUDr. Mašek, Ing. Procházka, Ing. Urešová, doc. MUDr. Heger,
CSc., MUDr. Plzák, prof. MUDr. Prymula CSc., MUDr. Lochman, p. Netolická, Ing. Cabicar
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
0
2

USNESENÍ 15/92/2018/VZ
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za náhradu nepokrytých nákladů za
plnění závazků veřejné služby v roce 2016, ve výši 40 mil. Kč Oblastní nemocnici
Náchod a uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby dle důvodové
zprávy
II.
žádá
Ing. Cabicara, náměstka hejtmana, aby Radě Královéhradeckého kraje a výboru
zdravotnímu, předložil návrhy restrukturalizačních úsporných opatření nemocnice
Rychnov nad Kněžnou k projednání do 31. 1. 2019.
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K bodu 9
Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o změnu Smlouvy o závazku veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna
rozsahu poskytovaných služeb
Návrh bodu uvedla Ing. Kracíková
Předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. podal prostřednictvím odboru zdravotnictví
Královéhradeckému kraji žádost o poskytnutí prostředků závazku veřejné služby na rok 2019.
Součástí žádosti je i výčet oddělení, na která žádá poskytnutí vyrovnávací platby. Ze strany
nemocnice se jedná o změnu spektra oddělení zahrnutých do závazku veřejné služby na rok 2019,
a to rozšíření závazku veřejné služby o oddělení psychiatrie a oddělení radiační a klinické
onkologie. V rámci závazku veřejné služby mohou být podporována jen oddělení ztrátová a jsou
z pohledu zajištění péče (zdravotních služeb) pro občany kraje ve veřejném zájmu.
Odbor zdravotnictví požádal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. o stanovisko
k výše uvedené žádosti. Z vyjádření předsedy představenstva ZH KHK a.s. vyplývá, že
provozování oddělení psychiatrie a oddělení radiační a klinické onkologie je dlouhodobě ztrátové
a pro zajištění zdravotní péče občanů Královéhradeckého kraje nezbytné, z tohoto důvodu
doporučuje orgánům kraje s účinností od 1. 1. 2019 tato oddělení zahrnout do závazku veřejné
služby.
Orgánům kraje je předkládán návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne
17. 2. 2016 - změnu struktury podporovaných oddělení.
Uzavření Dodatku č. 3 nemá přímý dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. Lze však
předpokládat, že se schválením rozšíření oborů bude nemocnice předkládat kraji požadavky na
navýšené úhrady za poskytování těchto služeb.
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 15/93/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřeným mezi
Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Jičín a.s. ve znění dle důvodové
zprávy

K bodu 10
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní
lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019
Ing. Bášová
Královéhradecký kraj poprvé roku 2010 uzavřel s vybranými zdravotnickými zařízeními v kraji
smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby. Do roku 2015 byly smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavírány s platností vždy na 1
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rok. Od roku 2016 jsou smlouvy uzavřeny na období 10 let, tedy do roku 2025.
Z textu uzavřených smluv s jednotlivými zdravotnickými akciovými společnostmi nemocnicemi vyplývá, že konkrétní výši vyrovnávací platby pro příslušný rok stanoví kraj vždy
svým rozhodnutím (rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). V rozpočtu kapitoly 15
– zdravotnictví pro rok 2019 je pro nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého
kraje a.s. (dále jen „ZH KHK a. s. “) alokováno 140 000 000,- Kč.
Předsedové představenstev nemocnic žádají o poskytnutí finančního plnění ze strany KHK ve
výši odpovídající celkové ztrátě oddělení plnící závazek veřejné služby roku 2017 a nad rámec
ztráty roku 2017 žádají o kompenzaci nájemného, která souvisí s využíváním nemovitostí KHK
(nové podnájemní smlouvy od srpna 2018). Požadavky nemocnic výrazně převyšují alokované
prostředky kapitoly 15 – zdravotnictví určené na zajištění veřejné služby pro rok 2019.
Při stanovení výše vyrovnávacích plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení na rok 2019 je
vycházeno z ekonomických dokumentů zdravotnických zařízení za předcházející období (zejm. z
výsledků hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2017, předběžných výsledků hospodaření
zdravotnických zařízení za leden - srpen 2018, dalších dokumentů předložených kraji a ZH KHK
a.s. a též z výročních zpráv, zpráv auditora a účetní závěrky za rok 2017). Radě KHK a
Zastupitelstvu KHK je předkládán konečný návrh zpracovaný Zdravotnickým holdingem
Královéhradeckého kraje a.s., jenž je 100% akcionářem zdravotnických zařízení – nemocnic a
to následovně:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
78 131 390,- Kč
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
26 280 635,- Kč
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
26 612 122,- Kč
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové n. L.
8 975 853,- Kč
Způsob výpočtu: rozdělení dle paritního podílu skutečné ztráty sledovaných (nasmlouvaných)
oddělení roku 2017. Ztráta oddělení jednotlivých nemocnic je sečtena a stanoven procentuální
podíl ztráty na jednotlivou nemocnici:

Nemocnice
ONJ
ONN
ONT
DKNL
Celkem

Ztráta 2017 (Kč)
-66 546 938
-195 377 311
-65 718 014
-22 445 244
-350 087 507

%
19,01%
55,81%
18,77%
6,41%
100,00%

Návrh ZVS na rok 2019 140
mil. Kč (Kč)
26 612 122
78 131 390
26 280 635
8 975 853
140 000 000

Návrh na stanovení vyrovnávacích plateb Zdravotnickým holdingem v této tabulce vychází
z částky 140 mil. Kč, která je krajem pro účely vyrovnávacích plateb alokována pro rok 2019
v rámci kap. 15.
Zdravotnická zařízení jsou povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů, která se týká
poskytování veřejné služby. Výsledky oddělené evidence jsou zdravotnická zařízení povinna
předložit ve stanoveném termínu kraji.
Poskytnutí vyrovnávacích plateb má dopad do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje, bude
kryto v rámci rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2019, ve kterém je alokováno na
poskytnutí vyrovnávacích plateb nemocnicím ZH KHK a.s. za plnění závazku veřejné služby
140 000,0 tis. Kč.
Z rozdílu částek nemocnicemi požadovaných a krajem alokovaných lze předpokládat, že
nemocnice budou během roku 2019 požadovat navýšení vyrovnávacích plateb, které by
pokryly nasmlouvaný závazek veřejné služby, ev. budou nemocnice požadovat úpravu
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rozsahu poskytování zdravotních služeb. Oblastní nemocnice Jičín a.s. již požádala na rok 2019
o rozšíření oddělení, které by spadaly do závazku veřejné služby – bude projednáno samostatným
bodem na jednání ZK KHK dne 3. 12. 2018. Z komentáře ZH KHK a. s. dále vyplývá, že
nemocnicím mj. vzrostou náklady spojené s nájemným o částku cca 58 mil. Kč, které se vrátí do
rozpočtu KHK a tato částka by měla být dle dohody nemocnicím kompenzována.
Diskuse:
• Připomínka k předložené tabulce ztrátových oddělení a řešení pro příští rok - měla by být
dotována jen ta oddělení, která jsou ztrátová ve většině nemocnic. Toto bylo již projednáno
na výboru zdravotním.
doc. MUDr. Heger CSc., Ing. Procházka, Ing. Bášová, Ing. Kracíková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 15/94/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit návrh na stanovení vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a
zajištění lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením na rok
2019 následovně:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - 78 131 390,- Kč,
b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - 26 280 635,- Kč,
c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 26 612 122,- Kč,
d) Městská nemocnice, a.s. - 8 975 853,- Kč.
II.
doporučuje
smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby uzavřené s jednotlivými nemocnicemi změnit tak, aby
zahrnovala pouze ta oddělení, která jsou ve většině nemocnic ztrátová. V termínu do
březnového zasedání Zastupitelstva KHK r. 2019

K bodu 11
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové
na rok 2019
S návrhem seznámila Ing. Bášová,
Z ustanovení § 110 odst. 1 a) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách vyplývá, že kraj
odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní službu (dále LPS).
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy
minimálně jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči včetně lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti. V okrese Hradec Králové nemá Královéhradecký
kraj vlastní nemocnici, a z tohoto důvodu navrhujeme deklarovat, že zajištění poskytování
lékařské pohotovostní služby zejména pro obyvatele Královéhradeckého kraje na spádovém území
okresu Hradec Králové je závazkem veřejné služby a na základě této deklarace předkládá odbor
zdravotnictví orgánům kraje návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby s Fakultní
9

nemocnicí Hradec Králové (dále FN HK). Na základě výše uvedeného předložila Fakultní
nemocnice Hradec Králové dne 30. 10. 2018 žádost o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. FN HK žádá na
zajištění LPS finanční prostředky ve výši 8 000 000,- Kč. (Pro rok 2018 byla usnesením
ZK/9/660/2017 stanovena vyrovnávací platba ve výši 7 770 000,- Kč.) Výše vyrovnávací platby
vychází z aktuální stavu a prognózy na rok 2019.
V návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 v kapitole 15 – zdravotnictví jsou tyto
prostředky alokovány. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předložen k projednání návrh na
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby na zajištění poskytování lékařských pohotovostních služeb na rok 2019
s Fakultní nemocnici Hradec Králové a stanovení vyrovnávací platby ve výši 8 000 000,- Kč.
(Částka podléhá konečnému vyúčtování.)
Při provedených kontrolách čerpání finančních prostředků poskytnutých Královéhradeckým
krajem v minulosti Fakultní nemocnici HK na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby nebyla zjištěna žádná
pochybení.
Financování v roce 2019 ve výši 8 000 000,- Kč je zajištěno z ostatních běžných výdajů kapitoly
15 – zdravotnictví (v návrhu rozpočtu na rok 2019).
Tento návrh je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Diskuse:
MUDr. Mašek – uzavření smlouvy velmi podporuje, požádal o položkový rozpočet, pro větší
přehlednost.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 15/95/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní
nemocnicí Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, IČ 00179906 a
stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování
lékařské pohotovostní služby v roce 2019 ve výši 8 000 000,- Kč dle důvodové zprávy.

K bodu 12
Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého
kraje a.s. na projekt "Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u
poskytovatelů zdravotní péče v KHK"
S projektem seznámil Ing. Procházka
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předložena k projednání Žádost o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Zdravotnickému holdingu
Královéhradeckého kraje a. s. (dále jen „ZH KHK“) na realizaci projektu „Příprava
zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče
v KHK ve výši 600 tis. Kč.
Nemocnice ZH KHK se potýkají s akutním nedostatkem zdravotnického personálu, který může
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do budoucna ovlivnit i reálný rozsah poskytované péče. Plánovaný projekt je prioritně zaměřen
na jazykové vzdělání zahraničních pracovníků v českém prostředí ještě před zahájením probační
přípravy v nemocnicích. V rámci projektu budou probíhat intenzivní jazykové přípravy (cca 12
týdnů) se zaměřením na specifika komunikace v odvětví zdravotnictví. Jazykové kurzy by se
měly konat průběžně od září 2018 do prosince 2019. Dotace by měla pokrýt výdaje spojené
s přípravou zahraničních pracovníků před procesem zahájení aprobace (náklady jazykového
kurzu, náklady na ubytování účastníků kurzu, obědy, náklady spojené s nostrifikací a ostatními
podklady pro povolení k výkonu zdravotnického povolání na území ČR včetně pracovního
povolení atd.).
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předložen návrh na poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 600.000,- Kč na realizaci projektu „Příprava
zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK."
Poskytnutí dotace má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, finanční prostředky jsou
alokovány v rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2018. Poskytnutí neinvestiční dotace není
v rozporu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Diskuse:
Ing. Urešová, p. Fialová, MUDr. Mašek, Ing. Procházka, Ing. Kracíková, MUDr. Lochman
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 15/96/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
1. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu
Královéhradeckého kraje a.s., Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, PSČ 500
03, IČ 25997556 ve výši 600 000,- Kč dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu
de minimis se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., Pivovarské
náměstí 1245/2, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 25997556 dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.

K bodu 13
Individuální dotace na realizaci stipendijních programů pro NLZP z kapitoly 15 –
zdravotnictví
S návrhem seznámila Ing. Bášová, doplnil Ing. Cabicar
V rámci vzájemných jednání mezi představiteli Královéhradeckého kraje a zástupci sídelních měst
krajských nemocnic byla diskutována možnost vypsání stipendijních programů zaměřených na
získání nelékařského zdravotnického personálu pro nemocnice Královéhradeckého kraje tím, že
stipendijní program by měl být realizován nadačním fondem, jehož zakladatelem (popř. jedním ze
zakladatelů) bude příslušné město. Nově získaný personál by tak měl vždy působit v té nemocnici,
kde je sídlo příslušného nadačního fondu.
Pro potřeby nově zřizovaných nadačních fondů byla odborem zdravotnictví připravena „vzorová
varianta“ stipendijního programu (včetně smluvní dokumentace), která vždy počítá s určitou
participací příslušné nemocnice tak, aby vždy byly zohledněny její aktuální potřeby. Návrh
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stipendijního programu má povahu vzorového řešení, přičemž však bylo ponecháno na uvážení
správních rad příslušných nadačních fondů, zda se nechají inspirovat zaslaným vzorem, anebo zda
si vytvoří vlastní stipendijní program.
Účelem poskytnutých dotací bude realizace stipendijních programů, kdy se příjemce stipendia
stane po dokončení příslušného studia zaměstnancem příslušné nemocnice, kde bude působit po
předem definovanou dobu. Na základě realizace stipendijních programů by tak mělo dojít ke
stabilizaci NLZP a ke zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb na území Královéhradeckého
kraje.
V současné době se zdravotnická zařízení na území Královéhradeckého kraje potýkají
s nedostatkem NLPZ, přičemž s respektem požadavků stanovených platnou legislativou
poskytovatelům zdravotních služeb, hrozí reálné riziko uzavírání jednotlivých oddělení
zdravotnických zařízení z důvodu nedostatečné personální vybavenosti.
Realizace výše popsaných stipendijních programů by mohla do budoucna garantovat „doplnění“
stavu NLZP, a to v těch oborech, v nichž je nedostatek NLZP k dnešnímu dni nejpalčivější.
Orgánům Královéhradeckého kraje jsou tak předkládány žádosti jednotlivých nadačních fondů o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace na realizaci uvedených stipendijních programů.
Podrobné informace o realizaci stipendijních programů jsou uvedeny v jednotlivých žádostech,
přičemž každá žádost bude tvořit přílohu příslušné dotační smlouvy a podmínky uvedené v žádosti
se tak stanou závaznými. Finanční prostředky pro uvedený účel jsou alokovány v rozpočtu
Královéhradeckého kraje, kapitole 15 – zdravotnictví.
Diskuse a hlasování proběhlo ve sloučení s bodem 14

K bodu 14
Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu
Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
S návrhem seznámila Ing. Bášová
Orgánům Královéhradeckého kraje je předkládána žádost Nadačního fondu pro podporu Městské
nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na
realizaci uvedeného stipendijního programu. Podrobné informace o realizaci stipendijního
programu jsou uvedeny v přiložené žádosti.
S ohledem na skutečnost, že ke dni uzávěrky k předkládání materiálů pro jednání Rady a
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje nebylo doposud pravomocně rozhodnuto
příslušným soudem o vzniku nadačního fondu, navrhuje se, aby projednání žádosti
nadačního fondu bylo podmíněno pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o vzniku
Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem.
Dokumenty prokazující zakladatelské právní jednání tvoří přílohu důvodové zprávy. Finanční
prostředky pro uvedený účel jsou alokovány v rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitole 15 –
zdravotnictví.
Diskuse:
Ing. Cabicar, Ing. Procházka, p. Netolická, MUDr. Veselý, Ing. Kracíková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
10
Proti
0
Zdržel se
0
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USNESENÍ 15/97/2018/VZ
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
1. schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace:
a) Nadačnímu fondu Oblastní nemocnice Jičín (IČ: 07533683) na Realizaci
stipendijních programů Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín ve výši 1.600.000,- Kč
b) Nadačnímu fondu pro podporu nemocnice v Náchodě (IČ: 05827744) na Realizaci
stipendijních programů NF pro podporu nemocnice v Náchodě pro akademické/školní
roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020 ve výši 1.760.000,-- Kč
c) Nadačnímu fondu při Oblastní nemocnici Trutnov a.s. (IČ: 07536194) na Realizaci
stipendijních programů Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov a.s. pro
akademické/školní roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020 ve výši 960.000,-- Kč
2. Schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje dle přijatého usnesení ve znění dle vzoru uvedeném v Příloze
č. 4
II.
doporučuje
schválit za předpokladu doložení existence pravomocného rozhodnutí příslušného
soudu o vzniku Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře
Králové nad Labem k 3. 12. 2018:
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu pro podporu Městské
nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem na Realizaci stipendijních programů
Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
pro akademické/školní roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020 ve výši 560.000,-- Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje dle přijatého usnesení ve znění dle vzoru uvedeném v Příloze č. 2

K bodu 15
Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby ČR,
o. p. s
S návrhem seznámila Ing. Bášová
V rámci vzájemných jednání mezi představiteli Královéhradeckého kraje a zástupci sídelních měst
krajských nemocnic byla diskutována možnost vypsání stipendijních programů zaměřených na
získání nelékařského zdravotnického personálu pro nemocnice Královéhradeckého kraje tím, že
stipendijní program by měl být realizován nadačním fondem, jehož zakladatelem (popř. jedním ze
zakladatelů) bude příslušné město. Nově získaný personál by tak měl vždy působit v té nemocnici,
kde je sídlo příslušného nadačního fondu.
Pro potřeby nově zřizovaných nadačních fondů byla odborem zdravotnictví připravena „vzorová
varianta“ stipendijního programu (včetně smluvní dokumentace), která vždy počítá s určitou
participací příslušné nemocnice tak, aby vždy byly zohledněny její aktuální potřeby. Návrh
stipendijního programu má povahu vzorového řešení, přičemž však bylo ponecháno na uvážení
správních rad příslušných nadačních fondů, zda se nechají inspirovat zaslaným vzorem, anebo zda
si vytvoří vlastní stipendijní program.
Účelem poskytnutých dotací bude realizace stipendijních programů, kdy se příjemce stipendia
stane po dokončení příslušného studia zaměstnancem příslušné nemocnice, kde bude působit po
předem definovanou dobu. Na základě realizace stipendijních programů by tak mělo dojít ke
stabilizaci NLZP a ke zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb na území Královéhradeckého
kraje.
V současné době se zdravotnická zařízení na území Královéhradeckého kraje potýkají
s nedostatkem NLPZ, přičemž s respektem požadavků stanovených platnou legislativou
poskytovatelům zdravotních služeb, hrozí reálné riziko uzavírání jednotlivých oddělení
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zdravotnických zařízení z důvodu nedostatečné personální vybavenosti.
Realizace výše popsaných stipendijních programů by mohla do budoucna garantovat „doplnění“
stavu NLZP, a to v těch oborech, v nichž je nedostatek NLZP k dnešnímu dni nejpalčivější.
Orgánům Královéhradeckého kraje jsou tak předkládány žádosti jednotlivých nadačních fondů o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace na realizaci uvedených stipendijních programů.
Podrobné informace o realizaci stipendijních programů jsou uvedeny v jednotlivých žádostech,
přičemž každá žádost bude tvořit přílohu příslušné dotační smlouvy a podmínky uvedené v žádosti
se tak stanou závaznými.
Finanční prostředky pro uvedený účel jsou alokovány v rozpočtu Královéhradeckého kraje,
kapitole 15 – zdravotnictví.
Diskuse:
• MUDr. Seneta – vyzdvihl potřebnost horské služby především v zimní sezoně, kde v mnoha
případech zasahuje HS přednostně před ZZS nebo zasahují samostatně na základě
upozornění ZZS. Uvedl nárůst těchto samostatných i společných výjezdů. Dále doplnil
MUDr. Mašek.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 15/98/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit:
1. poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 společnosti
Horská služba ČR, o. p. s., v členění: investiční výdaje ve výši 200 000,- Kč a
neinvestiční výdaje ve výši 890 513,- Kč
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle
důvodové zprávy

K bodu 16
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví
S návrhem seznámila Ing. Bášová
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje závazný finanční
vztah rozpočtu kraje k finančním plánům (rozpočtům) příspěvkových organizací, který je stanoven
konkrétní výší příspěvku na provoz.
Ředitel příspěvkové organizace Léčebny pro dlouhodobě nemocné (Hradec Králové) žádá o
úpravu závazného ukazatele (příspěvku na provoz) roku 2018:
Příspěvek na provoz roku 2018 byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen
usnesením č. ZK/9/647/2017 dne 4. 12. 2017 ve výši 7 725 tis. Kč.
Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření za 3. Q 2018 ředitel příspěvkové organizace žádá
o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz v roce 2018 o 700 tis. Kč a zároveň
převedení těchto finančních prostředků z ostatních běžných výdajů kap. 15 – zdravotnictví na
kapitálové výdaje kapitoly 50 – FRR zdravotnictví ve prospěch LDN HK na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku - konvektomatu a myčky nádobí.
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Příspěvek na provoz roku 2018 byl usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/11/801/2018 navýšen o
2 075 tis. Kč z důvodu plánované realizace výměny oken a opravy fasády, která měla být
spolufinancována z fondů EU a provedena za částečného omezení provozu, což by mělo za
následek výpadek příjmů/výnosů od zdravotních pojišťoven. Projekt v roce 2018 nebyl
realizován, nový termín realizace je stanoven na rok 2019. Z tohoto důvodu příspěvková
organizace žádá o snížení příspěvku na provoz o 2 075 tis. Kč, které byly určeny na pokrytí
výpadku příjmů/výnosu od ZP v roce 2018 a jejich převod do rozpočtu kapitoly 15 –
zdravotnictví (rezerva PO) do roku 2019, kdy by se měla dle dostupných informací výměna oken
a oprava fasády realizovat (nová výzva 100.). Vratka příspěvku na provoz roku 2018 bude
ponechána v rezervě PO kap. 15 – zdravotnictví roku 2018 s tím, že odbor zdravotnictví požádá
o převedení zůstatku rezervy PO z rozpočtu 2018 do rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví roku
2019.
Ředitel příspěvkové organizace Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje žádá
o úpravu závazného ukazatele – zvýšení příspěvku na provoz roku 2018:
Ředitel PZS KHK žádá o navýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz o 515 tis. Kč
(Příloha č. 3). Svou žádost odůvodňuje nedostatečným cash flow, kdy reálně hrozí, že
organizace nedostojí svým závazkům zejména vůči zaměstnancům. Z důvodu zajištění stability
personálu pro chod organizace v nepřetržitém provozu byly od 1. 7. 2018 navýšeny odměny za
práci lékařským pracovníkům, kteří jsou v organizaci zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti
či dohodu o provedení práce. Hodinová sazba lékařům byla navýšena ve všední den ze 180
Kč/hod. na 300 Kč/hod. a za práci v sobotu, neděli a ve svátcích z 250 Kč/hod. na 400 Kč/hod.
Vzhledem k hlavní činnosti příspěvkové organizace je její hospodaření (zejména cash flow) silně
ovlivněno špatnou platební morálkou klientů. Vymahatelnost pohledávek dosahuje pouhých 36
%. Orgánům kraje je předkládán návrh na zvýšení příspěvku na provoz Protialkoholní záchytné
stanice Královéhradeckého kraje o 515 tis. Kč.
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 15/99/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví (úpravy závazných ukazatelů
příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví) dle důvodové zprávy

K bodu 17
Různé
MUDr. Plzák
Návrh na schválit usnesení doporučit ZH KHK zabývat se záměrem zřizování sociálních lůžek
Ing. Procházka
Tento záměr se již realizuje v Broumově, Jaroměři a Rychnově nad Kněžnou, diskuse probíhá ve
Dvoře Králové nad Labem, ale zde velmi dobře funguje regionální sociální péče podporovaná
městem, kde se daří umísťovat klienty z LDN. Na příští rok se připravuje realizace v Novém
Bydžově.
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MUDr. Plzák
Informoval o nabídce Ministerstva zdravotnictví v boji s byrokracií, tak aby lékaři přicházeli
s náměty jak byrokracii omezit.
K bodu 18
Závěr
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do
diskuse, předsedkyně výboru poděkovala členům výboru zdravotního a přítomným hostům za
účast na 15. jednání výboru a za velmi aktivní účast při jednáních výborů za celý rok 2018.
V 17.45. hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se bude konat 14. ledna 2019

………………………………………….
předseda výboru

….………………………………………
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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