Zápis
ze 16. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
14. 1. 2019, 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. Kochan, MUDr. Plzák
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Příslib financování - Oblastní nemocnice Náchod I. etapa - pořízení movitého
vybavení
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. DS/2017/03413 ON Náchod a.s.
Návrh změny způsobu rozdělení závazku veřejné služby nemocnic ZH KHK na rok
2020
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 16. 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
Zatím není splněno usnesení 15/92/2018/VZ z minulého jednání, které má termín do konce ledna
2019.

K bodu 3
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

1.
2.

3.

Schválení navrženého programu 16. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 16. jednání výboru
zdravotního a navrhla rozšíření programu o další 3 body:
Schválení zprávy o činnosti výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje za rok 2018 - zařazen jako bod 4
Žádost předsedy představenstva Městské nemocnice, a.s. - úprava Smlouvy o závazku
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby - rozšíření ZVS – zařazen jako bod 7
Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu
Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem – zařazen jako bod 9
Ostatní body budou posunuty dle vložených bodů. Návrh nové pozvánky všichni členové
fyzicky obdrželi.
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II.
III.

Dále se předsedkyně výboru zeptala přítomných na připomínky k navrženému programu.
Ověřovatelem zápisu byla navržena p. Fialová, DiS
Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a navrhla schválit jejich přítomnost na
jednání výboru a to:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Mariána Tomášika, předsedu představenstva ZH KHK

Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

10 (1 člen mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 16/1/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 16. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, rozšířeného o body:
1. Schválení zprávy o činnosti Výboru zdravotního Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje za rok 2018 - zařazen jako bod 4
2. Žádost předsedy představenstva Městské nemocnice, a.s. - úprava Smlouvy o
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby - rozšíření ZVS – zařazen jako bod 7
3. Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro
podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem – zařazen jako bod
Celkový program byl schválen takto:
1.
Zahájení
2.
Kontrola plnění usnesení
3.
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
4.
Schválení zprávy o činnosti Výboru zdravotního Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje za rok 2018.
5.
Příslib financování – Oblastní nemocnice Náchod I. Etapa – pořízení movitého
vybavení
6.
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
DS/2017/03413 – ON Náchod a.s.
7.
Žádost předsedy představenstva Městské nemocnice, a.s. - úprava Smlouvy o
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby - rozšíření ZVS
8.
Návrh změny způsobu rozdělení závazku veřejné služby nemocnic ZH KHK
na rok 2020.
9.
Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro
podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
10.
Různé
11.
Závěr
II.
III.

schvaluje
ověřovatelem zápisu p. Lenku Fialovou, DiS
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Mariána Tomášika, předsedu představenstva ZH KHK
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K bodu 4
Schválení zprávy o činnosti Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
za rok 2018
Ing. Kracíková předložila členům výboru Roční zprávu o činnosti výboru zdravotního za rok
2018. Členové výboru nevznesli žádné námitky a zpráva byla odsouhlasena.
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

10 (2 členové nehlasovali – mimo jednací místnost)
0
0
15.10 hod příchod prof. PharmDr. Hrabálek CSc.

USNESENÍ 16/2/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit zprávu o činnosti Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
za rok 2018

15.15 hod příchod MUDr. Veselý
K bodu 5
Příslib financování - Oblastní nemocnice Náchod I. etapa - pořízení movitého vybavení
Ing. Cabicar
Aby bylo možné využívat v současné době realizované stavby pořizované v rámci veřejné
zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ pro potřeby
zajišťování zdravotní péče, je nutné je vybavit potřebným zařízením. Bude se jednat především o
interiérové vybavení, informační technologie, orientační systém a zdravotnické technologie
(dále jen „vybavení“). Toto vybavení nebylo zahrnuto do předmětu veřejné zakázky „Oblastní
nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“, která řeší primárně stavební práce,
projektová dokumentace však s pořízením řešeného vybavení počítá. Jeho pozdější pořízení bylo
uvažované mimo jiné také z důvodu předpokládaného technologického vývoje (především u IT a
zdravotnické technologie) tak, aby kraj nenakupoval dopředu zařízení, které by v době uvedení
do provozu bylo již de facto zastaralé. V současné době, kdy je stavební zakázka již realizována,
je načase zahájit nákup potřebného vybavení.
Otázkou způsobu pořízení a financování tohoto vybavení se zabývala Rada Královéhradeckého
kraje, která usnesením č. RK/18/1111/2018 z 25. 6. 2018 uložila Ing. Aleši Cabicarovi,
náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědnému za zdravotnictví, a JUDr. Ing.
Rudolfu Coganovi, Ph.D., členovi Rady Královéhradeckého kraje odpovědnému za oblast
financí, projednat se zástupci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., resp.
dotčených nemocnic, konkrétní postup nabývání movitého vybavení a zajistit návaznost
nabývání movitého vybavení, včetně případného financování, na realizované stavební akce.
Následně dne 20. 8. 2018 byly Radě Královéhradeckého kraje prezentovány možné varianty
pořizování movitého majetku v režimu investic pro krajské nemocnice (viz usnesení
RK/22/1354/2018). Předpokládá se, že z prezentovaných variant bude po vysoutěžení a dodání
příslušného vybavení vybrán adekvátní právní titul, na jehož základě bude toto vybavení
Oblastní nemocnicí Náchod a.s. využíváno. Celková předpokládaná hodnota veřejných zakázek
na pořízení tohoto vybavení je dle předpokladů projektanta a Oblastní nemocnicí Náchod a.s.
provedených průzkumů trhu 360 mil. Kč včetně DPH. Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s. současně posoudil otázku potřebnosti předmětného vybavení pro
fungování krajského zdravotnictví. Nelze však vyloučit, že do doby vypsání příslušných
veřejných zakázek dojde s ohledem na změny trhu k cenovým posunům.
Aby bylo možné zahájit zadávací řízení v dostatečném předstihu, je nutné mít v souladu se
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Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3 o zadávání veřejných zakázek zajištěno
financování. Samotné platby dodavatelům vybavení se předpokládají až v letech 2020 až 2021,
potřebné finanční prostředky však nejsou v současné době v rozpočtu kraje alokovány.
Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na roky 2018 – 2022 schválený
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/6/304/2017 s potřebnými prostředky
na pořízení movitého vybavení nepočítá. Zastupitelstvo kraje doposud ani neschválilo příslib
profinancování uvažovaných veřejných zakázek. Nejsou tedy splněny podmínky pro vypsání
potřebných veřejných zakázek a hrozí tak prodlení v pořizování potřebného vybavení – tím také
možné posunutí termínu zahájení užívání budovaných prostor Oblastní nemocnicí Náchod a.s.
Diskuse: Ing. Kracíková, Ing. Tomášik, MUDr. Lochman, Ing. Mottl
•

Dotaz Ing. Kracíkové na stávající přístroje, zda se budou dále používat nebo budou
vyměněny za nové.
Odpověď Ing. Tomášika - funkční přístroje se budou dále používat, na stávající přístroje
byl proveden audit a posouzení.

Ing. Kracíková požádala o vypracování tabulky s uvedením data pořízení přístrojů, které
budou obnovovány, případně doložení špatného technického stavu, aby nedošlo k
neodůvodněné výměně přístrojů.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 11 (2 členové mimo jednací místnost)
- 0
- 0

USNESENÍ 16/3/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit příslib financování do výše 300 mil. Kč vč. DPH na realizaci záměru pořízení
movitého vybavení v režimu investic v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ a zapracovat do
střednědobého výhledu rozpočtu Královéhradeckého kraje případně rozpočtu 2019
finanční prostředky dle důvodové zprávy a přijatého usnesení Rady KHK

K bodu 6
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. DS/2017/03413 - ON
Náchod a.s.
S návrhem seznámil Ing. Cabicar
Usnesením ZK/5/250/2017 bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 46 mil.
Kč na pořízení magnetické rezonance (MR) pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. a následně po
splnění podmínek (předložení souhlasu zdravotních pojišťoven s uzavřením budoucí smlouvy na
úhradu péče spojenou s provozem MR) byla dne 18. 7. 2017 uzavřena Smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2017/03413 (dále jen „Smlouva“). Termín
realizace projektu byl smlouvou stanoven do 31. 3. 2018.
Poté byl termín realizace projektu dvakrát prodloužen, a to:
• Usnesením č. ZK/11/806/2018 – uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, termín realizace projektu
prodloužen do 30. 9. 2018
• Usnesením č. ZK/14/1062/2018 – uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě, termín realizace projektu
prodloužen do 1. 2. 2019.
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Dne 27. 12. 2018 byla k rukám radního pro zdravotnictví doručena žádost místopředsedy
představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. (dále jen ONNA) o schválení dalšího dodatku ke
Smlouvě, kterým by se posunul termín, tj. doba, ve které má být dosaženo účelu, k jehož podpoře
je dotace poskytována, do 30. 9. 2019.
Důvody pro prodloužení termínu jsou podrobně uvedeny v žádosti oblastní nemocnice, která je
přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Žádost ONNA podpořil souhlasným stanoviskem předseda
představenstva Zdravotnického holdingu (příloha č. 2 důvodové zprávy), neboť komplikace, které
provází výběrové řízení, nejsou zapříčiněny ONNA.
Projekt magnetické rezonance je podpořen opakovaným souhlasným stanoviskem přístrojové
komise ze dne 27. 6. 2018, které je platné 36 měsíců od podpisu, tj. do roku 2021.
Zásadními důvody pro prodloužení žádosti jsou:
• zrušení zadávacího řízení s názvem „Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně
stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod“ dne 4. 7. 2018 v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
• vypořádání námitek stěžovatelů proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení,
• zahájení nového zadávacího řízení s názvem „Pořízení a instalace magnetické rezonance
včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II“ dne 23. 8. 2018,
• prodloužení lhůty pro podání nabídek (dotazy a vysvětlení zadávací dokumentace) do 16. 11.
2018,
• ve lhůtě byly podány dvě cenové nabídky, nyní probíhá složitý proces posouzení nejvhodnější
nabídky komisí, kdy není jasné, zda nabídka dodavatele splňuje minimální technické
požadavky zadavatele,
• zadavatel vyzval jak dodavatele, tak výrobce (Nizozemsko) k podání objasnění/vysvětlení a
potvrzení, že přístroj splňuje požadavky zadávací dokumentace,
• ani po obdržení stanoviska výrobce (dne 19. 12. 2018) a posouzení odpovědi přizvaným
odborníkem není zřejmé, zda jejich přístroj požadované minimální technické parametry
splňuje,
• nyní ONNA zvažuje a posuzuje další postup ve věci tak, aby byl v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách a zároveň co nejefektivnější.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádá ONNA orgány kraje o posunutí termínu, tj. doby,
ve které má být dosaženo účelu, k jehož podpoře je dotace poskytována, a to do 30. 9. 2019, neboť
již v tuto chvíli je jasné, že nelze splnit stávající termín projektu (tj. do 1. 2. 2019).
Orgánům Královéhradeckého kraje je tak předkládán návrh na schválení:
Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje mezi
Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Náchod a.s. ve znění dle Přílohy č. 5 důvodové
zprávy a udělení souhlasu s podpisem Dodatku č. 3 za podmínky, že ONN před uzavřením
smlouvy předloží souhlasné vyjádření zdravotních pojišťoven s budoucím nasmlouváním úhrad
spojených s provozem MR v prodlouženém termínu (současná vyjádření VZP a ZPŠ, která jsou
přílohou č. 6 a 7důvodové zprávy pozbydou platnosti v červnu 2019).
Ekonomický dopad:
NE – Záloha na dotaci byla poskytnuta z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2017. Dotace
je deponována na zvláštním účtu ONN. V roce 2017 čerpala nemocnice 806 tis. Kč na projektovou
dokumentaci.
Diskuse:
• k podmínkám VŘ na magnetickou rezonanci v ON Trutnov a v ON Náchod, stanovení
kritérií a členů komise
Diskuse se zúčastnili:
doc. MUDr. CSc. Heger, MUDr. Lochman, Ing. Tomášik, prof. MUDr. Malý CSc., prof. MUDr.
Prymula CSc., Ing. Kracíková, MUDr. Veselý, Ing. Cabicar, MUDr. Matyášová, Ing. Mottl
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 13
- 0
- 0

USNESENÍ 16/4/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve znění přílohy tohoto usnesení, a to za předpokladu
doložení předchozího souhlasu zdravotních pojišťoven s uzavřením budoucí smlouvy
na úhradu péče spojené s provozem magnetické rezonance v nově určeném termínu
uvedeném v Dodatku č. 3 (30. 9. 2019) dle důvodové zprávy
II.
doporučuje
Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana KHK:
a) při tvorbě zadávací dokumentace a ve výběrové komisi účast odborníka z Fakultní
nemocnice HK,
b) přehodnotit kritéria výběru dodavatele tak, aby dominantním kritériem byla cena

K bodu 7
Žádost předsedy představenstva Městské nemocnice, a.s. - úprava Smlouvy o závazku
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby - rozšíření ZVS
Uvedla Ing. Kracíková, doplnil Ing. Cabicar
Předseda představenstva Městské nemocnice a.s. (Dvůr Králové nad Labem) požádal
prostřednictvím odboru zdravotnictví Královéhradecký kraj o rozšíření okruhu oddělení
provozovaných v rámci závazku veřejné služby o oddělení následné péče, a to počínaje rokem
2019. Žádost je odůvodněna ztrátovým hospodařením oddělení (od roku 2017), které je způsobeno
zejména výrazným navýšením osobních nákladů. Lze předpokládat, že tento negativní vývoj bude
vzhledem k dalšímu navýšení mezd zdravotníků v roce 2019 pokračovat, neboť tržby od
zdravotních pojišťoven toto navýšení nepokryjí v plné výši.
Obdobnou žádost projednávala Rada Královéhradeckého kraje již v roce 2017 (usnesení
RK/33/1784/2017), přičemž Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje nedoporučil změnu
rozsahu závazku veřejné služby a ze strany Královéhradeckého kraje tak nebylo žádosti vyhověno.
Odbor zdravotnictví požádal o stanovisko k žádosti Zdravotnický holding Královéhradeckého
kraje (ZH KHK) i nyní (viz příloha č. 2 důvodové zprávy – e-mailová korespondence – odpověď
Ing. Procházky ze dne 21. 12. 2018). Z odpovědi vyplývá, že ZH KHK rozšíření o oddělení
následné péče opět nedoporučuje. Důvodem je snaha o jednotnost a systémovost rozsahu
závazku veřejné služby v rámci celého Královéhradeckého kraje. Přestože se letošní hospodářské
výsledky většiny oddělení následné péče v nemocnicích ZH KHK za vyhodnocená období
pohybují v záporných číslech, nejsou tato oddělení obecně provozována pod závazkem veřejné
služby. Dalším důvodem nerozšiřovat okruh oddělení je fakt, že není v plném rozsahu uhrazena
ani ztráta již nasmlouvaných oddělení.
Proto je navrhováno radě a zastupitelstvu kraje nerozšiřovat seznam oddělení provozovaných
v rámci závazku veřejné služby v Městské nemocnici a.s. na rok 2019 a ponechat jej ve stejném
rozsahu, jako v roce 2018.
Diskuse:
MUDr. Mašek, Ing. Kracíková, Ing. Cabicar, MUDr. Lochman, MUDr. Veselý, prof. MUDr.
Malý CSc.
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 11
- 0
- 2

USNESENÍ 16/7/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.
nedoporučuje
schválit změnu rozsahu veřejné služby vykonávané na základě Smlouvy o závazku
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby dle důvodové zprávy

K bodu 8
Návrh změny způsobu rozdělení závazku veřejné služby nemocnic ZH KHK na rok 2020
S návrhem seznámila Ing. Kracíková
Všichni obdrželi podklad k návrhu ZVS na rok 2020. Jedná se o návrh redukce spektra oddělení
pod ZVS tak, aby došlo k maximálnímu sjednocení přístupu a zároveň aby byl u ostatních oborů
dán prostor managementu nemocnic k případným organizačním opatřením
Návrh změny způsobu rozdělení závazku veřejné služby nemocnic ZH KHK na rok 2020
V souladu s připomínkami na předchozím zdravotním výboru, kde se projednával rozsah smluv
závazku veřejné služby u jednotlivých nemocnic z hlediska spektra a výše propláceného závazku,
navrhujeme od roku 2020 směrovat smluvní závazek veřejné služby mezi nemocnicemi ZH KHK
a Královéhradeckým krajem pouze na stejné spektrum definovaných oddělení.
Navrhovaná oddělení jsou:
1.
Interna
2.
Chirurgie
3.
Dětské
4.
Onkologie
5.
Psychiatrie
6.
LPS (dospělá i dětská)
7.
Neurologie
Diskuse:
Odvíjela se diskuse k posouzení možnosti zařazení dalších oborů a to neurologie, dále onkologie
a psychiatrie a ke způsobu rozdělení závazku veřejné služby.
Ing. Kracíková
Upozornila na výhrady některých ředitelů k novému způsobu propočtu rozdělení ZVS na r. 2019,
který vychází ze skutečné ztráty oddělení, což je demotivující a nereaguje na složitost poskytnuté
péče ani na možné optimální využití kapacit nemocnic. Ing. Tomášik přislíbil při ev. rozdělení
rezervy ZVS nový způsob propočtu po projednání s ekonomy a řediteli nemocnic.
Diskutující:
MUDr. Lochman, Ing. Mottl, doc. MUDr. Heger, CSc., Ing. Kracíková, MUDr. Mašek, Ing.
Bášová, Ing. Cabicar
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 13
- 0
- 0
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USNESENÍ 16/5/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
směrovat smluvní závazek veřejné služby mezi nemocnicemi ZH KHK a
Královéhradeckým krajem pouze na 7 oddělení (interna, chirurgie, dětské, onkologie,
psychiatrie, LPS, neurologie), která byla navržena ZH KHK a nadefinována na jednání
VZ, kdy v případě objektivních prokazatelných důvodů, lze tato oddělení rozšířit o
další oddělení pod závazkem veřejné služby

K bodu 9
Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu
Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
S návrhem seznámil 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
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 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.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje již vyhovělo obdobným žádostem nadačních
fondů z Náchoda, Trutnova a Jičína svým usnesení přijatým dne 3. 12. 2018.
Finanční prostředky pro uvedený účel jsou alokovány v rozpočtu Královéhradeckého kraje,
kapitole 15 – zdravotnictví.
Diskuse:
prof. MUDr. Malý CSc.
Připomínka, že by k tomu měla být připojena i Fakultní nemocnice.
Ing. Cabicar
Vysvětlil, že tyto nadační fondy jsou pouze záležitostí jednotlivých měst, jejíž zástupci z řad
občanů (podnikatelů) budou tento NF dále podporovat. Pokud bude domluva s Městem Hradec
Králové ve věci zřízení NF, rád se připojí i kraj se svou pomocí.
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Další diskuse k tématu:
• Podpora stipendijními programy pro studenty SZŠ.
MUDr. Veselý, Ing. Kracíková, MUDr. Mašek, Ing. Bášová, prof. MUDr. Prymula
Na příští jednání bude přizvána Mgr. Berdychová, gestorka školství, která podá informaci
k již zavedeným stipendiím pro studenty SZŠ. Dále budou přizváni i ředitelé SZŠ Trutnov
a Hradec Králové.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 13
- 0
- 0

USNESENÍ 16/6/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
1. schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu pro podporu
Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem (IČ 07681852) na Realizaci
stipendijních programů Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice a.s. ve
Dvoře Králové nad Labem ve výši 560.000,-- Kč
2. schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje dle přijatého usnesení ve znění dle vzoru uvedeném v Příloze
č. 2

K bodu 10
Různé
•

Ing. Cabicar informace k dopisu prof. Paličky, ředitele FN Hradec Králové s dotazem na
budoucnost krajských porodnic a neonatologických oddělení.

K bodu 11
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 16. jednání výboru a v 16.20 hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se bude konat 11. března 2019

………………………………………….
předseda výboru

….………………………………………
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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