Zápis
ze 6. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
16. 10. 2017, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, RegioCentrum
Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: prof. MUDr. Malý CSc., Ing. Mottl, MUDr. Plzák, doc. MUDr. Heger CSc, prof.
MUDr. Prymula CSc.
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Kontrola usnesení
3.
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
4.
Informace ředitele Péče o duševní zdraví, z.s. MUDr. Petra Hejzlara, k realizaci
Center duševního zdraví
5.
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o
schválení Dohody o ručení k úvěru
6.
Projednání dotací z oblasti zdravotnictví dle Zásad pro poskytování dotací a darů z
rozpočtu Královéhradeckého kraje, schválených usnesením ZK/6/324/2017
7.
Návrh na schválení příslibu profinancování projektu SOL Trutnov s názvem
„Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (IROP SC 2.3, výzva č. 54)
8.
Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci SOL Trutnov na
financování realizace projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ –
Integrovaný operační program (SC 2.3, 54. výzva)
9.
Informace předsedy představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s. k výsledkům
hospodaření
10.
Různé
11.
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 6. 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 8 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.
Schválení navrženého programu 6. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 6. jednání výboru
zdravotního a navrhla rozšířit program o návrh bodu: Změna termínu 7. jednání výboru
zdravotního. Dále se zeptala i ostatních přítomných členů VZ na připomínky
k navrženému programu.
II.
Ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Fialová,DiS
III.

Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a navrhla schválit jejich přítomnost na
jednání výboru a to:
MUDr. Petra Hejzlara, ředitele spolku Péče o duševní zdraví
PharmDr. Janu Třešňákovou, ředitelku SOL Trutnov
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
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návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 6/35/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 6. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, rozšířeného o bod: Změna termínu 7. jednání výboru zdravotního, vloženého za
bod 3) – ostatní body se posunou
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu p. Lenku Fialovou, DiS
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
MUDr. Petra Hejzlara, ředitele spolku Péče o duševní zdraví
PharmDr. Janu Třešňákovou, ředitelku SOL Trutnov
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
MUDr. Lochman příchod
K bodu 3
Kontrola usnesení
Všechna usnesení jsou splněna.

K bodu 4
Změna termínu 7. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru podala návrh změnu termínu listopadového jednání VZ vzhledem k tomu,
že bude ve stejné datum probíhat společné jednání Rady Královéhradeckého a Rady Pardubického
kraje a i s ohledem na termín zadávání materiálů pro jednání Zastupitelstva.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
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USNESENÍ 6/36/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
změnu termínu 7. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK a to z 20. 11. 2017
na 27. 11. 2017 od 15.00 hodin
Program jednání po změně – vložení bodu:
1.
2.
3.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Změna termínu jednání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK č. 7
Informace ředitele Péče o duševní zdraví, z.s. MUDr. Petra Hejzlara, k realizaci
Center duševního zdraví
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o
schválení Dohody o ručení k úvěru
Projednání dotací z oblasti zdravotnictví dle Zásad pro poskytování dotací a darů z
rozpočtu Královéhradeckého kraje, schválených usnesením ZK/6/324/2017
Návrh na schválení příslibu profinancování projektu SOL Trutnov s názvem
„Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (IROP SC 2.3, výzva č. 54)
Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci SOL Trutnov na
financování realizace projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ –
Integrovaný operační program (SC 2.3, 54. výzva)
Informace předsedy představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s. k výsledkům
hospodaření
Různé
Závěr

MUDr. Veselý příchod
K bodu 5
Informace ředitele Péče o duševní zdraví, z.s. MUDr. Petra Hejzlara, k realizaci Center
duševního zdraví
MUDr. Hejzlar předal všem členům výboru písemný podklad k činnosti spolku Péče o duševní
zdraví, kde byly všeobecné informace o vzniku této organizace, popis odborné připravenosti,
popis a výčet výdajů na připravovanou investiční akci – přestavba budovy Husův dům v Hradci
Králové, který bude využíván jako centrum Péče o duševní zdraví s ordinacemi psychiatra a
psychologa, s nízkoprahovým denním centrem a zázemím pro pracovníky mobilního týmu.
Krizová lůžka a denní stacionář je smluvně zajištěn psychiatrickou klinikou FN HK. Součástí
písemného materiálu byl i běžný provozní výdajový rozpočet.
Dále podrobněji hovořil o poskytovaných službách a péči zajišťovaných touto organizací o
potřebnosti financování a jednání (zatím bezvýsledným) se zdravotními pojišťovnami.
Další diskuse k tématu:
• Péče o duševní zdraví v Pardubicích
• Potřebnost „ Manuálu k postupu umísťování pacientů“ v této organizaci
• Vývoj Koncepce péče o duševní zdraví v kraji
• Pracovní doba spolku Péče o duševní zdraví a možnost Zdravotnické záchranné služby
vozit sem psychiatrické pacienty
• Financování Center duševního zdraví, dotační podpora a zajištění této péče v regionu
Diskuse se zúčastnili: Ing. Kracíková, MUDr. Hejzlar, MUDr. Lochman, Ing. Cabicar,
PharmDr. Třešňáková, MUDr. Mašek
PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka SOL Trutnov byla vyzvána, aby podala další informace
k Centrům duševního zdraví, v souvislosti s body 8) a 9) programu tohoto jednání výboru.
PharmDr. Třešňáková seznámila o předchozích jednáních k psychiatrické péči, která probíhala
již od roku 2013 v rámci Reformy psychiatrické péče a další jednání probíhala v rámci tvorby a
následné kultivace Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Vyzdvihla dále i
potřebnost psychiatrické péče ze všech hledisek jak zdravotních, tak lidských, s tím že, pokud
tato Centra duševního zdraví budou fungovat, zabrání se tak mnohdy zbytečným hospitalizacím
v nemocnicích.
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Ing. Kracíková vyzvala všechny přítomné členy výboru k dotazům na MUDr. Hejzlara a diskusi
k tomuto tématu, která se dále odvíjela k:
•
•
•
•
•

Přijímání psychiatrických pacientů do CDZ a na kliniky od ambulantních lékařů a
Zdravotnické záchranné služby včetně pacientů pod vlivem alkoholu a jiných
psychotropních látek,
personální problematika v psychiatrických zařízeních,
CDZ z pohledu investic
Udržitelnost projektu a dotace
Pokrytí psychiatrické péče a CDZ v regionu kraje

Diskuse se zúčastnili: Ing. Kracíková, MUDr. Lochman, MUDr. Hejzlar, Ing. Cabicar, MUDr.
Veselý, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Mašek,

K bodu 6
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o schválení
Dohody o ručení k úvěru
S návrhem seznámila Ing. Bášová
V návaznosti na zveřejněné výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
podala Oblastní nemocnice Náchod a.s. žádosti o finanční podporu, na jejichž základě získá
nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnoví zastaralé přístroje
za moderní. Uvedená modernizace rovněž významně zlepší léčebné výsledky a rozšíří
terapeutické možnosti. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnice tak, aby
v tomto ohledu dosáhla odpovídající technické úrovně.
K dnešnímu dni byly žádosti nemocnice o finanční podporu z IROP schváleny řídícím orgánem a
v nemocnici probíhá příprava zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektů ze strany IROP probíhá ex-post, je pro
nemocnici nutné zajistit si předfinancování jednotlivých projektů. Za tímto účelem oslovila
nemocnice spolupracující bankovní ústavy s žádostí o podání nabídky na poskytnutí účelového
úvěru. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka ČSOB a.s. Nabídka uvedeného bankovního
domu obsahovala dvě varianty, kdy první z nich byla podmíněna ručením Královéhradeckého
kraje a druhá nikoli. V případě ručení Královéhradeckého kraje za poskytnutý úvěr je úroková
sazba nižší a oproti druhé variantě (bez ručení kraje) dochází k významné úspoře.
S ohledem na výše uváděné skutečnosti se na Královéhradeckého kraje obrátila Oblastní
nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Trutnov a.s. žádostí o schválení Dohody o ručení
mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Královéhradeckým krajem.
Dle informací Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. je předpoklad, že ke
splacení úvěru ze strany nemocnice (a v souvislosti s tím i k zániku ručení) by mělo dojít do
konce roku 2019.
Na základě ust. § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma závazků
vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou
s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů, nebo národního fondu. Ustanovení § 17
odst. 4 téhož zákona pak zakotvuje pravidlo, na jehož základě jsou právní jednání učiněná v
rozporu s ustanovením odstavce 3 neplatná. Zákon o krajích tak stanovuje základní podmínku
ručení kraje, kterou je účel použití peněžních prostředků. Peněžní prostředky z úvěru, za který kraj
převzal ručení, musí být určeny pro investici (nikoli tedy neinvestiční výdaje), na které se svými
prostředky podílí také stát (prostřednictvím státního rozpočtu), státní fond nebo národní fond
(prostředky EU). Zákon tak nestanovuje žádný limit pro výši finanční podpory, ale stanovuje
zdroje této finanční podpory. Finanční podporou ze státního rozpočtu se tak rozumí zejména
poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, ale také návratné finanční výpomoci poskytnuté ze
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státního rozpočtu. Finanční podporou ze státního fondu rozumíme opět zejména dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc některého ze státních fondů. Národní fond je souhrn peněžních
prostředků, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci programů nebo
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, s výjimkou podpory Společenství pro
rozvoj venkova, a peněžních prostředků finančních mechanismů Evropského hospodářského
prostoru, Norska a Švýcarska, které jsou České republice svěřeny na základě mezinárodních
smluv.
Diskuse: Ing. Procházka, MUDr. Seneta,
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 6/37/2017/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 účelovém úvěru Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice
Trutnov a.s. dle příloh důvodových zpráv

K bodu 7
Projednání dotací z oblasti zdravotnictví dle Zásad pro poskytování dotací a darů z
rozpočtu Královéhradeckého kraje, schválených usnesením ZK/6/324/2017
Ing. Kracíková seznámila přítomné s 2 žádostmi o individuální dotace
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje
předkládáme k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
individuální účel. Jedná se o projekty, které se týkají oblasti zdravotnictví a na které byla podána
žádost o podporu do 9. 10. 2017. Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou
hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje.
První žádost je z Diaklubu Nová Paka k zajištění provozu spolku, a druhá z Vodní záchranné
služby ČČK Nové Město nad Metují k nákupu pohonných hmot pro záchranné čluny,
zdravotnického materiálu, přístrojů, údržba a nákup náhradních dílů pro záchranné čluny a sanitu.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 6/38/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doporučuje
I.
schválit předložené žádosti z gesce zdravotnictví o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje
na rok 2017
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K bodu 8
Návrh na schválení příslibu profinancování projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum
duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (IROP SC 2.3, výzva č. 54)
Tento bod i s bodem 9) tohoto programu, byl projednáván již na minulém jednání výboru
zdravotního a všichni členové výboru obdrželi podrobné materiály související s financováním
CDZ a dále dle požadavku členů výboru byly všem členům VZ zaslány podrobné ekonomické
podklady na základě předpokládané činnosti včetně kapacity klientů v návaznosti na indikátory
projektu, které musí být naplněny (včetně ekonomické analýzy). V této souvislosti obdrželi
všichni i výroční zprávu RIAPS za rok 2017.
PharmDr. Třešňáková uvedla, že provozní náklady spojené s CDZ jsou již částečně zahrnuty
v současné době do provozních nákladů RIAPS, takže navýšení provozní nákladů
spojených CDZ nebude 20 mil. ročně, ale 17 mil. Kč Dále uvedla, že se předpokládá krytí
provozních nákladů v počátku pilotním projektem MZ a dále by mělo být financování zajištěno
zejména od MPSV a zdravotních pojišťoven a částečně zřizovatelem.
Diskuse k tomuto bodu a k bodu 9) proběhla i v rámci diskuse k bodu 5)
Ing. Kracíková proto navrhla sloučit hlasování k oběma bodů 8) a 9) společně.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 6/39/2017/VZ
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit příslib profinancování projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum duševního
zdraví RIAPS Trutnov“ předloženého do 54. výzvy Integrovaného operačního
programu (2014 – 2020), v letech 2017 – 2020 na předfinancování, kofinancování a
financování nezpůsobilých nákladů ve výši 55 566 762,79 Kč dle důvodové zprávy a
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci SOL Trutnov, IČ:
00195201 ve výši 55.566.762,79 Kč na účel a za podmínek uvedených v důvodové
zprávě z rozpočtu kapitoly 21 (ORG 2099 a kap. 21 - prostředky pro odvětví
zdravotnictví) kapitálových výdajů určených na předfinancování, kofinancování a
financování projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“.

K bodu 9
Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci SOL Trutnov na financování
realizace projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ – Integrovaný operační
program (SC 2.3, 54. výzva)
Projednáno v rámci bodu 5) včetně diskuse
Hlasování sloučeno s bodem 8) – popis viz bod 8)

K bodu 10
Informace předsedy představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s. k výsledkům
hospodaření
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Ing. Procházka
Podal všem členům ústní informaci k výsledkům hospodaření nemocnic k 1. 9. 2017,
s porovnám se stejným obdobím v roce 2016. Výsledky vycházejí v záporných číslech. Uvedl
čisté hospodářské výsledky bez závazku veřejné služby i se závazkem. Největší zhoršení proti
plánovanému rozpočtu vykazuje ON Náchod a.s.
Další diskuse probíhala k jednotlivým položkám výsledků hospodaření nemocnic a dále
k současné situaci a dění v Oblastní nemocnici Náchod, které se týkají personálních změn a
hospodaření nemocnice.
Diskuse se zúčastnili: p. Netolická, Ing. Procházka, Ing. Cabicar, Ing. Kracíková, MUDr.
Mašek, MUDr. Lochman
Na příští jednání připraví Ing. Procházka rozbor výkonnosti na 1 lékaře po základních
odděleních – porovnání mezi nemocnicemi

K bodu 11
Různé
MUDr. Lochman
Připomněl problematiku operačních sálů ve Dvoře Králové nad Labem, jejichž řešení nebylo
nikde předloženo. Problematiku ještě neřešila rada.

K bodu 12
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 5. jednání výboru a v 17.20 hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se koná dne 27. listopadu 2017

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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