Zápis
z 2. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
13. 3. 2017, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Poláčka – P1.905, RegioCentrum
Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Poskytnutí dotací na individuální účel
Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje
Žádost ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Opočno - návrh na úpravu rozpočtu
kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 15 - Fond rozvoje a reprodukce odvětví
zdravotnictví na rok 2017
Žádosti zdravotnických akciových společností o úhradu nákladů za plnění závazku
veřejné služby z minulých let
Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o
úvěru
Záměr společnosti Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem – dodatečná
dostavba dvou operačních sálů
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 2. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.10. hod
hodin předsedkyně výboru Ing. Dana Kracíková. Přivítala přítomné členy výboru a hosty a
konstatovala, že dle prezenční listiny je výbor usnášeníschopný. Dále konstatovala, že
z požadavků minulého výboru zdravotního byl všem členům zaslán elektronicky projekt „Studuj
na zdrávce“, na požadovanou Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje na rok 2016 –
2020 byl zaslán odkaz na webové stránky kraje (vzhledem k velkému obsahu), kde je ke stažení,
dále byl elektronicky zaslán přehled investic na rok 2017. Ing. Kracíková pak dále řídila jednání
výboru.

K bodu 2
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

Schválení navrženého programu 2. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 2. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Doc. MUDr. Leoš Heger CSc.

III.

Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Miroslav Procházka, předseda představenstva ZH KHK
Ing. Ludmila Bášová, odbor zdravotnictví KÚ KHK
Mgr. Petr Kamenický, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
p. Iva Řezníčková, OS ON Trutnov
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
14
Proti
0
Zdržel se
0
USNESENÍ 2/7/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
I.
návrh programu 2. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Miroslava Procházku, Ph.D. předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Mgr. Petra Kamenického, z Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací
Ivu Řezníčkovou, za OS Oblastní nemocnice Trutnov
prof. MUDr. Malý příchod 15.25 hod
K bodu 3
Poskytnutí dotací na individuální účel
S návrhem seznámil Mgr. Kamenický
Podrobně seznámil se žádostmi Českého červeného kříže, Leteckých služeb a.s., Skalní
záchranné služby a Vodní záchranné služby ČČK o poskytnutí dotací z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na individuální účel. Jedná se o projekty, které věcně spadají do oblasti
zdravotnictví a budou předloženy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje. Finanční prostředky na schválené projekty budou uvolněny
v rámci I. změny rozpočtu kraje na rok 2017.
Konkrétní žádosti obdrželi všichni členové výboru zdravotního elektronicky včetně důvodové
zprávy.
Ing. Cabicar – doplnil, že žádosti byly projednávány v Radě KHK a dále v Zastupitelstvu a to i
s podporou výboru zdravotního, pokud tato podpora bude dnes schválena.
Diskuse:
Další krátké diskuse s dotazy k tomuto tématu se zúčastnili – Doc. MUDr. Heger, CSc. MUDr.
Lochman, MUDr. Mašek, MUDr. Seneta, Ing. Cabicar, Ing. Bášová
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

14
0
1

USNESENÍ 2/8/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální
účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2017
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K bodu 4
Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje
S návrhem seznámil 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. Ke zvýšení
včasnosti a dostupnosti přednemocniční péče v pokrytí celého území 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.
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 první aktualizace byla schválena usnesením
č.ZK/20/1338/2015 dne 30. 3. 2015.
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 12. 12. 2016 pod bodem č.13/7/2016. K problematice nebylo připomínek a požadavků na
doplnění. Následně bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR požádáno o stanovisko. Dne 20. 1. 2017
obdržel Krajský úřad KHK
kladné stanovisko MZ ČR k plánu pokrytí území
Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby.
Rada Královéhradeckého kraje dne 13. 2. 2017 doporučila Zastupitelstvu KHK schválit Plán
plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné
služby Královéhradeckého kraje.
Všichni členové výboru obdrželi Návrh Plánu plošného pokrytí území Královéhradeckého
kraje výjezdními základnami ZZS KHK elektronicky.
Diskuse: MUDr. Mašek, Doc. MUDr. Heger, CSc., prof. MUDr. Malý
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

15
0
0

USNESENÍ 2/9/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy

3

K bodu 5
Žádost ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Opočno - návrh na úpravu rozpočtu
kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 15 - Fond rozvoje a reprodukce odvětví zdravotnictví
na rok 2017
S návrhem seznámila Ing. Bášová
Královéhradecký kraj obdržel žádost ředitele příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě
nemocných Opočno žádost o schválení akce „Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu
LDN Opočno“ a zároveň o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu ve výši 1 800 tis. Kč. Současně ředitel LDN Opočno žádá z důvodu, že nemají vlastní
kapacity na provedení výše uvedené akce, o zajištění realizace této akce odborem investic
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Předběžný odhad nákladů na tuto akci provedl odbor investic a předpoklad je 3 000 tis. Kč.
LDN Opočno má již na rok 2017 ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
alokovány finanční prostředky na investiční akci „LDN Opočno – rekonstrukce garáže, skladů a
zpevněných ploch vč. inženýrských sítí“ ve výši 4.010,0 tis. Kč. Předpokládaná cena dle
provedené studie je 2 800 tis. Kč. Po uzavření smluv s dodavateli budou nedočerpané finanční
prostředky přesunuty na dofinancování akce „Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu
LDN Opočno“.
Rada Královéhradeckého kraje na své schůzi dne 13. 2. 2017 schválila příspěvkové organizaci
LDN Opočno použití svého rezervního fondu ve výši 1.800,0 tis. Kč k posílení svého fondu
investic (je v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Vzhledem k tomu, že LDN Opočno nemá vlastní kapacity na realizaci akce, Rada
Královéhradeckého kraje dále doporučila Zastupitelstvu KHK schválit, aby investorem akce byl
Královéhradecký kraj a současně schválit odvod z investičního fondu příspěvkové organizace
LDN Opočno ve výši 1.800,0 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele a v souladu provést rozpočtové
opatření.
Informaci dále doplnil Ing. Cabicar a Ing. Kracíková
prof. PharmDr. Hrabálek, CSc. odchod 15:35 hod
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

14
0
0

USNESENÍ 2/10/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit žádost ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Opočno - návrh na úpravu
rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 15 - Fond rozvoje a reprodukce
odvětví zdravotnictví na rok 2017 dle důvodové zprávy

K bodu 6
Žádosti zdravotnických akciových společností o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné
služby z minulých let
S návrhem seznámila Ing. Bášová, doplnil Ing. Procházka
4

Předsedové představenstev Oblastních nemocnic Náchod, Jičín, Trutnov požádali Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje o náhradu nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby
z minulých let (2010 – 2015), 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.
Předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod poukazuje ve své žádosti na skutečnost, že
nemocnice poskytovala v minulých letech v nasmlouvaných oborech zdravotní péči, kdy úhrada
za její poskytování nepokryla nezbytné náklady vynaložené na činnost nasmlouvaných oborů a
z tohoto důvodu požádal o náhradu nákladů nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby
z let 2010 – 2015. Nad rámec každoročních vyrovnávacích plateb byly v minulosti vyplaceny
Královéhradeckým krajem Oblastní nemocnici Náchod a.s. na základě smluvního ujednání další
mimořádné vyrovnávací platby.
Předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín žádá o poskytnutí mimořádné vyrovnávací
platby z nepokrytých nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let spojených
s poskytováním veřejné služby v letech 2010 -2015. V roce 2016 byla provedena v ON JC a.s.
kontrola, která potvrdila, že nemocnici v letech 2010 – 2015 nebyla ze strany kraje uhrazena
služba a za stávající ekonomické situace bude v roce 2017 velmi obtížné zajistit stabilitu kvality
poskytované péče. Nad rámec každoročních vyrovnávacích plateb byla nemocnici v roce 2016
uhrazena mimořádná vyrovnávací platba.
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. žádá o náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby
z minulých let, kdy výše poskytnuté vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje plně
nepokryla náklady vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Oblastní
nemocnice Trutnov a.s. žádá o úhradu nákladů nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby
za období 2010 – 2015 s odůvodněním, že finanční prostředky budou použity na zajištění
provozu nemocnice a personálního zabezpečení. V souladu s usnesením ZK KHK z 3. 10. 2016
byla i ON Trutnov poskytnuta mimořádná vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby
minulých let.
Výše uvedené skutečnosti byly potvrzeny předloženými vyúčtováními ze strany nemocnic.
Následně kontrolou předloženého vyúčtování provedenou Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje (v roce 2016) nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily ze strany Královéhradeckého
kraje částečnému vyrovnání rozdílu mezi náklady a výnosy za plnění závazku veřejné služby
nemocnicím, tj. částečnému vyrovnání ztráty z let 2010 a 2015.
Rozpočet Královéhradeckého kraje v současné době nedisponuje dostatkem volných finančních
prostředků ve výši požadované jednotlivými nemocnicemi. Za předpokladu schválení 1. změny
rozpočtu KHK na rok 2017 bude kapitola 15 – zdravotnictví navýšena z výsledku hospodaření
KHK roku 2016 o 30.000.000,- Kč na výše uvedený účel, přičemž na základě návrhu předsedy
představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Procházky budou
požadavky nemocnice uspokojeny v následujícím poměru:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
13.318.747,- Kč
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
8.057.352,- Kč
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
8.623.901,- Kč
Celkem
30.000.000,- Kč
Poskytnutí mimořádných vyrovnávacích plateb nemocnicím má dopad do rozpočtu
Královéhradeckého kraje, finanční prostředky budou poskytnuty z kapitoly 15 – zdravotnictví za
předpokladu schválení 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
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Členové výboru obdrželi elektronicky žádosti jednotlivých nemocnic a návrhy smluv
o poskytnutí mimořádných vyrovnávacích platbách.
K tomuto bodu bylo dále diskutováno:
•
•
•
•

Zavedení jednotné metodiky k vyhodnocování ztrátovosti jednotlivých oddělení
Daňový dopad poskytnutých plateb a způsob vykazování ztrát v účetnictví
Možnost jiného způsobu úhrady ztrát
Návrh aby poskytnutí plateb bylo uzavřeno jen za určité období – roky a ne za celé
období 2010 – 2015
• Úprava smlouvy tak, aby nezakládala nárokovost vyrovnávacích plateb za celé období a
nezatížila neúměrně rozpočet kraje

Diskuse se zúčastnili:
Ing. Kracíková, Ing. Procházka, MUDr. Veselý, prof. MUDr. Prymula CSc., MUDr. Mašek,
MUDr. Seneta, MUDr. Plzák, Ing. Cabicar, p. Fialová, Doc. MUDr. Heger CSc.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
3

USNESENÍ 2/11/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit úhradu nákladů za poskytnutí mimořádných vyrovnávacích plateb za plnění
závazku veřejné služby v letech 2010 - 2015 jednotlivým zdravotnickým zařízením z
rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2017 za předpokladu schválení 1. změny
rozpočtu Královéhradeckého kraje následovně:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
13.318.747,- Kč
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
8.057.352,- Kč
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
8.623.901,- Kč
doporučuje
II.
upravit smlouvy tak, aby mimořádné vyrovnávací platby byly specifikované na
konkrétní rok a odpovídaly stávajícím předpisům v příslušném roce.
K bodu 7
Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o
úvěru
S návrhem seznámil Ing. Procházka
Počínaje rokem 2009 uzavíral Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen ZH
KHK a.s.) smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s. s možností čerpání úvěru až
do výše 50,0 mil. Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru byla mezi Komerční bankou a.s. a ZH
KHK a.s. vždy uzavírána na období 1 roku
Úvěr byl používán na pokrytí závazků jednotlivých nemocnic vůči dodavatelům zdravotnického
materiálu v případech, kdy nemocnice nemohla dodávku zaplatit přímo a hrozilo by prodlení,
včetně všech souvisejících negativních důsledků (úroky z prodlení, smluvní pokuty).
Revolvingový úvěr a možnost jeho čerpání za výše uvedeným účelem pozitivně napomáhala
hospodaření jednotlivých nemocnic ZH KHK a.s.
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Podmínkou pro čerpání uvedeného úvěru však bylo ručení Královéhradeckého kraje, které bylo
krajem poskytováno taktéž od roku 2009. Od té doby bylo formou usnesení Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje ručení každoročně obnovováno, přičemž platnost posledního z nich
vypršela 28. 5. 2016.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. požádal Královéhradecký kraj o ručení k
nové smlouvě o úvěru, neboť pro rok 2017 existuje předpoklad, že v důsledku naplnění závazku
navýšení mezd zdravotnickým pracovníkům v oblastních nemocnicích o 10 %, dojde k
výraznému zhoršení hospodářského výsledku jednotlivých nemocnic. Tento vývoj
hospodářského výsledku pak bude mít pravděpodobně již v průběhu roku 2017 negativní dopad
do cash-flow jednotlivých nemocnic a zhoršení schopnosti splácet včas závazky vůči
dodavatelům. Pro následující období předpokládá ZH KHK a.s. oproti minulým letem sníženou
potřebu čerpání úvěru, a to do výše 30 mil. Kč.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. jednal o poskytnutí úvěru z ČSOB a.s.,
pobočka Hradec Králové, která je ochotna zřídit požadovaný kontokorentní úvěr do 30 mil. Kč,
přičemž podmínkou pro poskytnutí nízkého úroku je podepsání dohody o ručení zakladatelem
akciové společnosti, tzn. Královéhradeckým krajem.
Kontokorentní úvěr je definován jako neúčelový a bude sloužit jako zdroj financí na možné
odkupy závazků jednotlivých nemocnic v případě jejich zhoršené platební schopnosti a případně
na vykrytí dalších krátkodobých závazků dceřiných společností ZH KHK a.s. nebo samotného
ZH KHK a.s.
Podpis Dohody o ručení nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že by společnost Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s. nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o úvěru a místo
ní by musel dostát závazkům Královéhradecký kraj. Úvěr je poskytován až do výše 30,0 mil. Kč.
Peněžní prostředky z úvěru nebo jejich část mohou být čerpány až do výše úvěrového limitu,
případným zlepšením hospodářského výsledku nemocnic kraje se bude výše čerpání úvěru
snižovat.
Diskuse:
Doc. MUDr. Heger Csc., Ing. Procházka, MUDr. Kochan, prof. MUDr. Prymula CSc., MUDr.
Plzák
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

14
0
0

USNESENÍ2/12/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit převzetí ručení Královéhradeckým krajem a uzavření dohody o ručení mezi
Královéhradeckým krajem a společností Československá obchodní banka, a.s.,
týkající se smlouvy o kontokorentním úvěru Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s. do výše 30,0 mil. Kč dle důvodové zprávy

K bodu 8
Záměr společnosti Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem – dodatečná dostavba
dvou operačních sálů
7

Ing. Kracíková - k tomuto bodu informovala o článku p. Kiriakovského, zastupitele Dvora
Králové nad Labem který všichni členové VZ obdrželi elektronicky a o jednání s p. starostou
Dvora Králové n. Labem ve věci požadavků města a Městské nemocnice.
Ing. Cabicar doplnil - na projekt dostavby laboratoří, byl poskytnut dar senátora Hlavatého.
Laboratoře jsou nyní před dokončením. Dále byl vznesen dotaz, zda Zastupitelstvo KHK má
záměr dostavby dvou operačních sálů, které by byly nástavbou na laboratoře. Na tuto stavbu
zatím není projekt a zastupitelstvo o schválení dostavby zatím neuvažuje. Výhledově jsou možné
3 varianty dostavby, ale je nutné řešit potřebnost sálů a financování
I v této souvislosti se dále pracuje na dokumentu, jak by měly výhledově fungovat krajské
nemocnice z hlediska oborů, zajištění zdravotní péče a financování.
K tomuto tématu se odvíjela další diskuse k:
• Potřebnosti sálů a jejich využití v Městské nemocnici a .s. Dvůr Králové n. L., počtů
operací, využití operačních sálů v okolních nemocnicích, vzájemných vazbách
• Personálnímu obsazení nemocnice
• Finančním dopadům, vztahu k dostavbě ON Náchod
• Stanovisku kraje k dostavbě a rozsahu poskytované péče v této nemocnici
• Upozornění na nesystémové dotace nemocnic, kde není podpora státem
• Zajištění stanoviska zdravotních pojišťoven
• Zajištění lékařské péče v regionu nemocnice Dvůr Králové n. Labem
Diskuse se zúčastnili:
Ing. Kracíková, prof. MUDr. Malý, MUDr. Veselý, MUDr. Mašek, Prof. MUDr. Prymula, CSc.,
Doc. MUDr. Heger, CSc., MUDr. Matyášová, Ing. Mottl, MUDr. Lochman, MUDr. Plzák
Návrh - bylo navrženo, že na dubnovém zasedání VZ bude předložena ZH KHK a.s.
analýza a poklady potřebné k rozhodnutí o případné dostavbě (zejména analýza
poskytované péče, personální zajištění, ekonomické podklady, vazby na nemocnice ZH
KHK, vazby na privátní lékaře, stanoviska zdravotních pojišťoven, atd.)
hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

14
0
0

USNESENÍ 2/13/4/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o požadavku Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem na dostavbu 2
operačních sálů, s tím že k rozhodování na jednání VZ dne 10. 4. budou předloženy
podklady, včetně stanoviska zdravotních pojišťoven. Podklady zajistí Ing. Cabicar a Ing.
Procházka.

K bodu 9
Různé
•

Personální situace v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Ing. Cabicar - informoval o personální situaci v Oblastní nemocnici Trutnov, o odvolání
předsedy představenstva z vedení nemocnice a pověření vedením nemocnice MUDr. Šimákem
s tím, že bude vyhlášeno výběrové řízení na tuto funkci.
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Ing. Kracíková - podala informaci o petici, jejímž obsahem byl nesouhlas s odvoláním správce
nemocnice, která může být důsledkem nedostatečné komunikace a neřešení interpersonálních
vztahů z pozice vedení nemocnice.
Ing. Procházka – doplnil další informace k odvolání hlavní sestry z její funkce
p. Řezníčková – informovala o napjatých vztazích mezi zaměstnanci v nemocnici z důvodů
probíhajících personálních změn a petičních akcí.
K informacím p. Řezníčkové se nesouhlasně vyjádřil MUDr. Plzák.
K bodu 10
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 2. jednání výboru a v 18.20 hodin jednání ukončila.

Příští jednání výboru se koná dne 10. dubna 2017

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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