Zápis
ze 17. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
11. 3. 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, prof. MUDr. Prymula CSc.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů, schválení stálých
hostů
Kontrola plnění usnesení
Stipendia pro studenty středních a vyšších zdravotních škol
Návrh plánu plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačního fondu
Královéhradeckého kraje na "Stipendijní programy Zdravotnického nadačního fondu
Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020"
Návrh na poskytnutí individuální dotace na Stipendijní programy Zdravotnického
nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou
Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 48 (Dotační fond)
Různé

K bodu l
Zahájení
Jednání 17. 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
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

II.
III.

Schválení navrženého programu 17. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 17. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.
Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Lochman
Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a dále informovala o požadavku zástupce
Krajské Rady Odborového svazu zdravotnictví o výměnu stálého hosta – za paní
Zuzanu Netolickou, která již není členkou krajské rady navrhují paní Evu Smolovou.
Dále navrhla schválit za stálé hosty na jednání výboru zdravotního:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK,
Ing. Mariána Tomášika, předsedu představenstva ZH KHK.
Schváleným stálým hostům budou poskytovány i veškeré materiály a zápisy
z výboru zdravotního.
Dalšími přítomnými hosty jsou:
Paed Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana KHK
Dr. Markéta Stuchlíková, vedoucí odboru školství KÚ KHK
RNDr. Jiří Ort, vedoucího odd. středního a speciálního vzdělávání KÚ KHK
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Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

9
0
0

USNESENÍ 17/8/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 17. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje.
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Petra Lochmana
III.
schvaluje
1. přítomné hosty dle prezenční listiny:
PaedDr. Markétu Stuchlíkovou, vedoucí odboru školství
RNDr. Jiřího Orta, vedoucího odd. středního a speciálního vzdělávání KÚ KHK
2. výměnu stálého hosta za Krajskou Radu Odborového svazu ve zdravotnictví a to
za paní Zuzanu Netolickou, paní Evu Smolovou
3. jako stálé hosty:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Mariána Tomášika, předsedu představenstva ZH KHK
Schváleným stálým hostům budou zasílány veškeré materiály z výboru, tak jako
členům výboru zdravotního.
Příchod MUDr. Veselý, Ing. Mottl
K bodu 3
Kontrola usnesení
Ing. Kracíková seznámila s podklady, které byly členům výboru zaslány elektronicky dle
požadavku z minulého jednání výboru a to:
• Tabulky s uvedením data pořízení přístrojů, které budou obnovovány v ON NA a doložení
technického stavu (špatného), aby nedošlo k neodůvodněné výměně přístrojů.
• Nový způsob propočtu rozdělení rezervy ZVS po projednání s ekonomy a řediteli nemocnic bude ještě tématem na příštím jednání výboru.
Ostatní usnesení z minulých jednání měla doporučující stanoviska bez termínů a odpovědností.

K bodu 4
Stipendia pro studenty středních a vyšších zdravotních škol
Prezentace a info. RNDr. Jiří Ort, doplnila PaedDr. Stuchlíková a Mgr. Berdychová
Na prezentaci byli členové výboru a hosté podrobně seznámeni se zdravotnickými obory (níže
uvedenými) a počty studentů v jednotlivých ročnících a dále možnosti uplatnění ve
zdravotnických a sociálních zařízeních.
Obory vzdělání skupiny 53 – Zdravotnictví na středních školách v Královéhradeckém kraji
1. Praktická sestra (dříve Zdravotnický asistent)
2. Laboratorní asistent
3. Asistent zubního technika
4. Ošetřovatel
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Obory vzdělání skupiny 53 – Zdravotnictví na vyšších odborných školách
v Královéhradeckém kraji
5. Diplomovaná všeobecná sestra
6. Diplomovaný farmaceutický asistent
7. Diplomovaný zdravotní laborant
8. Diplomovaný zubní technik
9. Diplomovaná dětská sestra
Další související obory vzdělání jiných skupin oborů
78 - Obecně odborná příprava
• Zdravotnické lyceum
75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče
• Sociální činnost
•

Pečovatelské služby

Dále byla prezentována Královéhradeckým krajem poskytovaná stipendia na VOŠ. Přehledy
počtu studentů dle jednotlivých škol a oborů, naplněnosti kapacit a konečných absolventů. Vše
s podrobným komentářem.
Připomínky a diskuse:
• Členy výboru bylo konstatováno, že by bylo potřeba i vědět kolik absolventů pracuje ve
zdravotnických a sociálních zařízeních po absolvování školy. Odbor školství přislíbil tuto
informaci zjistit.
• Získávat větší motivaci a uzpůsobit podmínky pro to, aby absolventi odcházeli do
zdravotnických a sociálních zařízení kraje.
• Doporučená podpora studentů dálkového studia.
• Mgr. Berdychová informovala o konání „kulatého stolu“ dne 27. března 2019, se zástupci
krajských škol, se zaměřením na sociální a zdravotní obory, společně se zaměstnavateli
v nemocnicích, zdravotních a sociálních zařízeních.
Diskuse se zúčastnili: MUDr. Mašek, MUDr. Veselý, Ing. Kracíková, MUDr. Mašek, Ing.
Cabicar, RNDr. Ort, PaedDr. Stuchlíková, Mgr. Berdychová, MUDr. Lochman, Ing. Mottl
Výbor vzal poskytnuté informace na vědomí.
K bodu 5
Návrh plánu plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
Informaci k tomuto bodu podala Ing. Bášová, doplnil MUDr. Seneta a MUDr. Mašek
Na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, je
povinností kraje vydat plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami a nejméně
jednou za dva roky provést jeho aktualizaci.
Plánem je stanoven počet a rozmístění výjezdových základen tak, aby místo události bylo
dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Dojezdová doba se
počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora
zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska. Aby bylo možné
dostát v co nejvyšší míře této zákonné povinnosti i v horských oblastech Královéhradeckého
kraje má zdravotnická záchranná služba uzavřeny Dohody o plánované pomoci na vyžádání
s Horskou službou ČR, o.p.s. pro oblasti Krkonoš a Orlických hor. Dohody jsou součástí plánu
pokrytí Královéhradeckého kraje. Tato spolupráce je dlouhodobě funkční, účelná a efektivní.
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S ohledem na výše uvedené byla Krajskému úřadu doručena Žádost náčelníka Horské služby
ČR, o.p.s. (Příloha č. 3) o schválení finanční podpory na období na období let 2020 – 2025 na
dovybavení horské služby základním zdravotnickým materiálem, diagnostickými přístroji apod.
Plán plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého
kraje dne 18. 3. 2013 usnesením č. ZK/4/188/2013 a dále aktualizován usneseními Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1338/2015 dne 30. 3. 2015 a č. ZK/4/184/2017 dne 27. 3.
2017. Před vydáním aktualizovaného plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami musí
kraj postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 374/2011 Sb., a projednat návrh plánu
s bezpečnostní radou kraje a vyžádat si stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR.
Návrh aktualizovaného Plánu plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými
základnami ZZS KHK projednala Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje na svém jednání
dne 10. 12. 2018 pod bodem č. 8/3/2018. K problematice nebylo připomínek a požadavků na
doplnění. Bezpečnostní rada bere na vědomí potřebnost spolupráce ZZS KHK a HS ČR o.p.s. a
doporučuje orgánům kraje schválit finanční podporu pro období 2020 – 2025 HS ČR, o.p.s.
Následně bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR požádáno o stanovisko k návrhu plánu. Dne 12. 12.
2018 obdržel Krajský úřad KHK kladné stanovisko MZ ČR k Plánu pokrytí území
Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (Příloha č. 2).
Odbor zdravotnictví předkládá orgánům kraje návrh na schválení aktualizovaného Plánu
plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje. Oproti stávajícímu stavu nedochází ke změně
počtu výjezdových základen zdravotnické záchranné služby na území Královéhradeckého kraje a
plán je v rámci kraje plně funkční. Bude mít ekonomický dopad do rozpočtu Královéhradeckého
kraje v následujících letech (2020 – 2025).
Jedním z důvodů je poskytnutí finančních prostředků Horské službě ČR, o.p.s. na zajištění
pomoci na vyžádání - poskytování přednemocniční péče. Předpokládá se, že požadované
finanční prostředky uvedené v žádosti Horské služby ČR, o.p.s. budou alokovány do rozpočtu
kapitoly 15 – zdravotnictví jednotlivých letech (2020 – 2025) a budou HS ČR poskytnuty
formou dotace.
Diskuse:
MUDr. doc Heger – dotaz k evidenci počtu zásahů, pacientů a případných stížností
MUDr. Lochman, MUDr. Seneta, Ing. Kracíková
Ing. Kracíková požádala MUDr. Senetu o zaslání statistiky výjezdů podle základen
členům výboru zdravotního.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

11
0
0

USNESENÍ 17/9/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit Plán plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami
ZZS KHK" dle přílohy důvodové zprávy
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K bodu 6
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačního fondu
Královéhradeckého kraje na "Stipendijní programy Zdravotnického nadačního fondu
Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020"
Uvedla Ing. Kracíková, doplnila Ing. Bášová
Ze závěrů schválené koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na roky 2016 – 2020
vyplynulo jako jedna z největších hrozeb pro zabezpečení poskytování zdravotních služeb
v regionu personální nedostatečnost a to zvláště v některých specializacích. Tuto situaci není ze
strany kraje možné řešit jednorázovým opatřením v krátkém časovém horizontu a vhodným
řešením se tak jevilo zformovat několik vzájemně propojených aktivit směřujících k odstranění
nebo eliminaci této hrozby. S ohledem na výše uvedené zaměřil nadační fond svoji činnost na
realizaci stipendijních programů, jejichž cílem je získání nových lékařů ve vybraných
specializacích pro působení v regionu Královéhradeckého kraje. Specializace pro jednotlivá kola
stipendijních programů byly stanoveny na základě aktuálního nedostatku u poskytovatelů
zdravotní péče a demografické skladby lékařů s akutní hrozbou v následujících letech.
Stipendijní programy jsou určeny studentům finálních ročníků lékařských fakult, kdy těmto
studentům nabídl Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje jednorázové stipendium
ve výši 120 tis. Kč za závazek vybrat si požadovaný specializační obor a setrvat u poskytovatele
zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje po dobu 48 měsíců.
Nadační fond vypsal stipendijní programy:
• Stipendijní program pro akademický rok 2015/2016
Na realizaci tohoto stipendijního programu byla Královéhradeckým krajem poskytnuta
nadačnímu fondu dotace ve výši 2.700.000,- Kč, 60.000,- Kč poskytla společnost Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s. Díky tomu v Královéhradeckém kraji t působí 21 nových
mladých lékařů.
• Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017
Na realizaci tohoto stipendijního programu byla Královéhradeckým krajem poskytnuta
nadačnímu fondu dotace ve výši 4.800.000,- Kč.
Na základě uzavřených smluv tak v Královéhradeckém kraji působí od roku 2018 19 nových
lékařů. S ohledem na skutečnost, že nedošlo k vyčerpání všech prostředků určených pro
realizaci stipendijního programu, rozhodla v únoru 2017 správní rada nadačního fondu o
vyhlášení 2. kola stipendijního program pro akademický rok 2016/2017, a to za obdobných
podmínek, za jakých bylo vyhlášeno kolo první. Na základě druhého kola stipendijního
programu tak v kraji působí od roku 2018 10 nových lékařů v následujících oborech.
• Stipendijní program pro akademický rok 2018/2019
V roce 2018 byla v souladu se Směrnicí o Stipendijním programu Zdravotnického nadačního
fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2017-2018 udělena 39 stipendií studentům
6. ročníku lékařských fakult stipendia v celkovém objemu 5.160.000,- Kč.
Na základě realizovaného stipendijního programu pro akademický rok 2017-2018 tak od roku
2019 působí 32 nových lékařů.
Záměrem nadačního fondu je realizace dalších stipendijních programů, jejichž cílem bude
zajištění lékařského personálu na území Královéhradeckého kraje. Bližší specifikace o
připravovaných stipendijních programech jsou uvedeny žádosti Zdravotnického nadačního fondu
Královéhradeckého kraje o poskytnutí neinvestiční dotace na „Realizaci Stipendijních programů
Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2017 – 2018 a
2018 – 2019“.
Bez diskuse.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
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Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

8 (3 členové mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 17/10/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
1. schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu
fondu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ
500 03, IČ 28813651 ve výši 5.500.000,- Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly
15 - zdravotnictví na rok 2019 ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
2. schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje se Zdravotnickým nadačním fondem Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 28813651 ve znění dle Přílohy č.
2 důvodové zprávy.

K bodu 7
Návrh na poskytnutí individuální dotace na Stipendijní programy Zdravotnického
nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou
S návrhem bodu seznámila Ing. Kracíková, doplnil Ing. Mottl
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 s
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.
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přijatých koncem roku 2018 a
počátkem roku 2019 již byly podpořeny stipendijní programy realizované nadačními fondy se
sídlem v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem.
Orgánům Královéhradeckého kraje je tak předkládána žádost Zdravotnického nadačního fondu
města Rychnov nad Kněžnou o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na realizaci výše
uvedeného stipendijního programu. Podrobné informace o realizaci stipendijního programu jsou
uvedeny v žádosti nadačního fondu, přičemž tato žádost bude tvořit přílohu příslušné dotační
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smlouvy a podmínky uvedené v žádosti se tak stanou závaznými. Finanční prostředky jsou
alokovány v kapitole 15 – zdravotnictví (ostatní běžné výdaje), zapracováno do 1. rozpočtové
změny roku 2019.
Diskuse: MUDr. Veselý, Ing. Kracíková, Ing. Mottl, Ing. Bášová
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

8 (3 členové mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 17/11/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
1. schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace Zdravotnického nadačního
fondu města Rychnov nad Kněžnou (IČ 07806485) na Stipendijní programy
Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou ve výši 960.000,-Kč
2. schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje dle přijatého usnesení ve znění dle Přílohy č. 2
prof. MUDr. Malý příchod
K bodu 8
Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 48 (Dotační fond)
Uvedla Ing. Kracíková
Seznámila s jednotlivými žádostmi o dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a
darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje jsou předloženy k projednání žádosti o poskytnutí
dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální účel. Jedná se o projekty, které věcně
spadají do oblasti zdravotnictví a žádosti byly podány do 31.1.2019. Finanční prostředky na
podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci I. změny rozpočtu kraje na rok 2019
(kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace).
Diskuse:
Doc. Heger – doporučil k projednání žádosti „NIPI“ do komise Rady pro občany se zdravotním
postižením.
Další diskuse k zubním lékařům, podpoře funkčnosti pohotovostí a porovnání v jednotlivých
menších městech - MUDr. Matyášová, Ing. Kracíková, MUDr. Lochman, doc. MUDr. Heger,
Ing. Bášová, MUDr. Mašek, prof. MUDr. Malý, CSc., doc. MUDr. Heger, CSc.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

10
0
1

USNESENÍ 17/12/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční
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prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 pro
Český červený kříž
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

7
1
3

USNESENÍ 17/13/2019/VZ
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
nedoporučuje
schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční
prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 pro
město Nová Paka
Usnesení nebylo přijato.
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

0
9
2

USNESENÍ 17/14/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
nedoporučuje
schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční
prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 pro
MUDr. Marcela Pekárka – Stomatologická s.r.o.
Usnesení nebylo přijato.
Poskytnutí dotace na individuální účel pro NIPI bezbariérové prostředí doporučuje výbor
zdravotní postoupit a projednat v Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro občany se
zdravotním postižením.

K bodu 9
Různé
• Ing. Cabicar informoval o žádosti Fakultní nemocnice HK o oficiální podporu a souhlas
Královéhradeckého kraje, k investičnímu záměru výstavby tzv. „Bedrnova pavilonu“ ve výši
cca 3 miliardy Kč. Žádá se o vyjádření výboru zdravotního, Rady KHK a Zastupitelstva
Informace k této výstavbě dále doplnil prof. MUDr. Malý CSc.
MUDr. Mašek (dotaz za MUDr. Plzáka) jak to ovlivní činnost krajských nemocnic?
Odpověděl prof. MUDr. Malý CSc – stávající občané budou dále ošetřování na chirurgii
v HK, kapacitně se nic měnit nebude.
•

p. Fialová prezentovala dotaz poslanců KSČM, k nákupu nových přístrojů do Oblastní
nemocnice Náchod
Odpověď - členům výboru byl zaslán kompletní seznam s plánovanými nákupy, kde je vše
uvedeno, tabulka je relevantní a přehledná. Členové výboru zdravotního se dohodli
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s gestorem zdravotnictví Ing. Cabicarem, že v případě dalších konkrétních dotazů k tomuto
tématu, se může kterýkoliv poslanec obrátit na náměstka hejtmana pro zdravotnictví.
•

MUDr. Matyášová – dotaz k očkování spalniček zdravotnických pracovníků,
odpověděla Ing. Bášová – informace dle pokynu z ministerstva zdravotnictví, doplnil doc.
MUDr. Malý CSc.

•

MUDr. Mašek – informace z bezpečnostního výboru k Protialkoholní záchytné stanici,
problémy s personálním zajištěním – možnost případného umístění v nemocnicích.

•

Ing. Bášová informovala o žádosti o změnu smlouvy formou dodatku, nadačního fondu
nemocnice Náchod, kdy by podpora ve formě stipendia byla poskytována už v nižších
ročnících studia zdravotních sester (2. a 3. ročníky) částka 80 tis. Kč se nemění.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

11
0
0

USNESENÍ 17/15/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
projednal
a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyjádřit souhlas s investičním
záměrem Fakultní nemocnice Hradec Králové k projektu "Modernizace chirurgických
oborů" dle podané žádosti a důvodové zprávy
II.
doporučuje
Zastupitelstvu KHK odsouhlasit změnu čerpání dotace nadačního fondu ON Náchod,
která bude rozprostřena v delším časovém období, celková částka se nemění.

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 17.00 hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se bude konat 29. dubna 2019

………………………………………….
předseda výboru

….………………………………………
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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