Zápis
z 1. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
23. 1. 2017, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna – P1.906,
RegioCentrum Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluveni:

p. Jan Tomš, MUDr. Jiří Veselý

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na rok 2017
Informace o návrhu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie
týkající se PZ Solnice Kvasiny
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2016 do
rozpočtu kraje na rok 2017
Informace předsedy představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s. o struktuře,
činnosti a hospodaření ZH KHK včetně nemocnic
Informace odboru zdravotnictví o zřizovaných příspěvkových organizacích a jejich
hospodaření
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 1. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.15. hod
hodin předsedkyně výboru Ing. Dana Kracíková. Přivítala přítomné členy výboru a hosty. Krátce
seznámila členy výboru s jednacím řádem a způsobem odměňování. Kvitovala zvolené složení
výboru, kde jsou všichni odborníci z oblasti zdravotnictví a dále poukázala na to, že by chtěla,
aby výbor pracoval tak, jak mu umožňuje jednací řád a měl vizi, směr a cíl. Po tomto úvodu se
předsedkyně výboru krátce představila a následně vyzvala i ostatní členy výboru ke krátkému
představení se. Nakonec ještě upřesnila, že výbor je patnáctičlenný, ale zatím bylo zvoleno jen
čtrnáct členů, další bude zvolen na jednání Zastupitelstva dne 6. 2. 2017. Dále pak řídila jednání
výboru.

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

Schválení navrženého programu 1. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 1. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Mašek

III.

Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslav Procházka, předseda představenstva ZH KHK
MUDr. David Buka, za stranu Piráti + SZ
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Zuzana Netolická, Českomoravská konfederace OS KHK
Ing. Milan Pacák odbor územního plánování a st. řádu KÚ KHK
Ing, Petr Háp odbor územního plánování a st. řádu KÚ KHK
Bc. Pavla Hofmanová odbor územního plánování a st. řádu KÚ KHK

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

-

12
0
0

USNESENÍ 1/1/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 1. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřího Maška
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku, Ph.D. předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Milana Pacáka z odboru územního plánování a st. řádu KÚ KHK
Ing, Petra Hápa z odboru územního plánování a st. řádu KÚ KHK
Bc. Pavlu Hofmanovou z odboru územního plánování a st. řádu KÚ KHK
IV.
schvaluje
jako stále hosty na jednáních výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje včetně poskytování materiálů pro jednání výborů:
MUDr. Davida Buku, za stranu Piráti + SZ
Zuzanu Netolickou, za Českomoravskou konfederaci OS KHK

K bodu 3
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na rok 2017
Předsedkyně výboru navrhla termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje na rok 2017. Návrhy termínů jsou stanoveny vždy 14 dnů před
jednáním Zastupitelstva KHK a to vždy v pondělí od 15. 00 hodin. Návrhy termínů byly všem
členům výboru zaslány elektronicky.
Předsedkyně výboru dále informovala, že ze všech jednání výboru budou pořízeny zvukové
záznamy pouze pro účel zápisu.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
1

2

USNESENÍ 1/2/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
Termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok
2017 takto: 13. března, 10. dubna, 5. června, 28. srpna, 16. října, 20. listopadu
bere na vědomí
II.
Informaci k pořizování zvukových záznamů z jednání výboru zdravotního

K bodu 4
Informace o návrhu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie týkající
se PZ Solnice Kvasiny
S tímto bodem seznámili pracovníci odboru územního plánování a stavebního řádu
Ing. Háp a Bc. Hofmanová
Všichni členové výboru obdrželi návrh územní studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice Kvasiny elektronicky před jednáním výboru.
Pracovníci odboru územního plánování informovali o výzvě ke zpracování této studie a současně
zdůvodnili, proč je tato studie předkládána na jednáních jednotlivých výborů. K tomuto uvedli,
že vznikla potřeba analýzy dopadů na rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a to v různých
oblastech – bydlení, dopravní infrastruktury, občanského vybavení, životního prostředí,
hospodářského rozvoje, zdravotnictví aj. Po krátkém úvodu vyzvali členy výboru k dotazům a
diskusi k tomuto tématu.
Na dotaz Doc. MUDr. Hegera, CSc. Ing Háp upřesnil, že je zpracováno teprve zadání uzemní
studie, na základě zadání proběhne soutěž, kde bude vybrán zpracovatel. Po té bude vypracován
koncept (předpoklad červen 2017), ten bude znovu diskutován a na základě toho budou
zpracovávány návrhové části.
Diskuse byla dále vedena k již současné problematice této zóny z hlediska zdravotnictví a to
zvyšujícího se počtu obyvatel ať již dojíždějících nebo bydlících v této oblasti a s tím spojené
potřeby zdravotních služeb, které by měly být v připravované studii vyhodnoceny. Dále i
k plánování investičních akcí v této oblasti a zajištění celkového financování.
Diskuse se zúčastnili:
Doc. MUDr. Heger, CSc., prof. MUDr. Malý, MUDr. Lochman, p. Netolická, Ing. Kracíková,
Ing. Cabicar, MUDr. Plzák, MUDr. Seneta
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
1

USNESENÍ 1/3/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
Informaci o návrhu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie
týkající se průmyslové zóny Solnice Kvasiny
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K bodu 5
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2016 do rozpočtu
kraje na rok 2017
S návrhem seznámila Ing. Bášová
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje bude předložen návrh na zapojení výsledku hospodaření
za rok 2016 kapitoly 15 - zdravotnictví do rozpočtu kraje na rok 2017. Jedná se o následující
položky:
• Závazek veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové ve výši 2.495,0 tis. Kč
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1906/2016 ze dne
21.3.2016 uzavřel Královéhradecký kraj s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Smlouvu o
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje dne
28.4.2016. Současně byla schválena výše vyrovnávací platby za rok 2016 v maximální výši
5.600,0 tis. Kč. Vyrovnávací platby jsou splatné čtvrtletně zpětně po obdržení podkladů ze strany
Fakultní nemocnice. Za 1. – 3. čtvrtletí roku 2016 si Fakultní nemocnice Hradec Králové
požádala o úhradu nákladů za poskytování LPS ve výši 3.105.000,- Kč, nedočerpaná
vyrovnávací platba Fakultní nemocnicí za rok 2016 činí 2.495.000,- Kč. Podklady za IV.
čtvrtletí 2016 Fakultní nemocnice Hradec Králové dodá v souladu s podepsanou smlouvou ve
lhůtě 40 dnů po uplynutí čtvrtletí, de facto až v únoru 2017.
Na základě této skutečnosti (jedná se o účelový závazek kraje) se žádá zapojit nečerpaný
zůstatek vyrovnávací platby za rok 2016 do kap. 15 – zdravotnictví na rok 2017 na úhradu
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové ve výši
2.495.000,- Kč.
•

Neinvestiční příspěvek VOŠ zdravotnické a SZŠ Trutnov 217,0 tis. Kč

Rada Královéhradeckého kraje rozhodla na svém zasedání dne 5. 9. 2016 usnesením č.
RK/36/1321/2016 o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na provoz zřízené
příspěvkové organizaci VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov (dále jen VOŠ a
SZŠ) na úhradu výdajů spojených se spuštěním a provozem náborového projektu „STUDUJ NA
ZDRÁVCE“ ve výši 400.000,- Kč s tím, že v roce 2016 bude poskytnut příspěvek ve výši
183.000,- Kč a v roce 2017 ve výši 217.000,- Kč. Následně úpravu rozpočtu schválilo
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/32/2278/2016 dne 3. 10. 2016. V roce
2016 byl VOŠ a SZŠ poskytnut mimořádný příspěvek ve výši 183,0 tis. Kč, nečerpáno ve výši
217,0 tis. Kč.
Na základě výše uvedeného se žádá zapojit nečerpaný zůstatek mimořádného příspěvku do
rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2017 účelově určený v souladu s usnesením
RK/36/1321/2016 a ZK/32/2278/2016 na mimořádný příspěvek na provoz pro VOŠ a SZŠ na
rok 2017.
•

Rezerva neinvestiční příspěvek pro PO 2.848,0 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že navýšení platů zaměstnanců v odvětví zdravotnictví je z legislativy vyšší
než u zaměstnanců ostatních odvětví, byla pro rok 2016 vytvořena rezerva na navýšení platů
v kapitole 15 – zdravotnictví ve výši 11.769,0 tis. Kč, čerpána v roce 2016 byla ve výši 8.921,0
tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly navýšeny příspěvky na provoz u jednotlivých
příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví pouze ve výši 2% z objemu platových tarifů,
přesto, že nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, navyšuje od 1. 1. 2017
platové tarify v odvětví zdravotnictví o 10%. Navýšení platových tarifů se v plné výši nepromítlo

4

do příspěvku na provoz a z toho důvodu byla vytvořena pro rok 2017 rezerva pro zdravotnické
příspěvkové organizace, která však plně nepokryje navýšení platových tarifů na rok 2017.
Z výše uvedeného se žádá o zapojení nečerpaného zůstatku rezervy pro PO z rozpočtu z roku
2016 ve výši 2.848,0 tis. Kč do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2017 na případná použití
na navýšení příspěvku na provoz na pokrytí z legislativy vyplývajících zvýšených nákladů na
platy zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví.
Přesun výsledku hospodaření z roku 2016 v celkové výši 5.560,0 tis. Kč do roku 2017 de facto
nemá dopad do rozpočtu kraje (o nečerpané schválené finanční prostředky v roce 2016 se navýší
rozpočet roku 2017) a je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
K tomuto bodu bylo dále diskutována problematika úhradové vyhlášky, finančních prostředků ze
zdravotních pojišťoven, projekt „Studuj na zdrávce“ aj.
Diskuse se zúčastnili:
Ing. Cabicar, MUDr. Mašek, prof. MUDr. Prymula CSc. PhD., MUDr. Plzák, prof. MUDr.
Malý,
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 1/4/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit zapojení výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2016 ve výši
5.560,0 tis. Kč do rozpočtu Královéhradeckého kraje kapitoly 15 - zdravotnictví na
rok 2017 dle důvodové zprávy

K bodu 6
Informace předsedy představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s. o struktuře,
činnosti a hospodaření ZH KHK včetně nemocnic
Ing. Miroslav Procházka informoval a vizuálně prezentoval strukturu a činnost Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a nemocnic včetně jejich areálů. Dále informoval o
struktuře statutárních orgánů všech společností. Prezentoval výsledky hospodaření s konkrétními
čísly k 30. 11. 2016 a předpoklad hospodaření ke konci roku 2016, kde ještě nejsou známy
konečné výsledky.
K tomuto bodu byly dále diskutovány:
• jednotlivé výsledky hospodaření ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám a úhradové vyhlášce
• rozdíly v úhradách jednotlivým nemocnicím
• personální problematika
• rozdíly platů sester v nemocnicích a sociálních zařízeních
Diskuse se zúčastnili:
MUDr. Kochan, MUDr. Plzák, Doc. MUDr. Heger, CSc., prof. MUDr. Prymula CSc. PhD., prof.
MUDr. Malý, p. Netolická, MUDr. Plzák, Ing. Kracíková, MUDr. Lochman, Ing. Cabicar,
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 1/5/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
Informaci předsedy představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s. o struktuře,
činnosti a hospodaření ZH KHK včetně nemocnic

K bodu 7
Informace odboru zdravotnictví o zřizovaných příspěvkových organizacích a jejich
hospodaření
Informaci podala Ing. Ludmila Bášová
Všem členům výboru byly zaslány elektronicky informativní materiály k tomuto bodu, kde byly
popsány jednotlivé příspěvkové organizace včetně dalších zařízení pod ně spadající a byla zde
popsána konkrétní činnost těchto zařízení a vyčíslena provozní dotace od kraje. Ing. Bášová
znovu stručně podala informaci o struktuře příspěvkových organizací, sdělila, že výsledky
hospodaření budou k dispozici koncem února a dále vyzvala přítomné k dotazům k tomuto bodu.
Dále bylo diskutováno:
• léčebny dlouhodobě nemocných - statistika všech LDN v kraji
• informace poskytovatelů zdravotních služeb
• Alzheimer centrum
• financování dětského centra a RIAPS
• ekonomický program JEKIS
MUDr. Mašek informoval o problémech v nově zaváděném ekonomickém systému JEKIS.
Z hlediska efektivity ZZS KHK žádá zůstat v původním programu ARBES, se kterým mají
z dlouhodobého hlediska velmi dobré zkušenosti (12 let). Stejný ekonomický program používají
i krajské nemocnice, se kterými má ZZS KHK společné zásobování léky a materiálem a evidují
podobná klinicko-ekonomická data.
Další diskuse:
Doc. MUDr. Heger, prof. MUDr. Malý, Ing. Bášová, MUDr. Plzák, MUDr. Mašek, Ing. Cabicar
Ing. Mottl, Ing. Kracíková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 1/6/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
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Informaci vedoucí odboru zdravotnictví Královéhradeckého kraje o zřizovaných
příspěvkových organizacích a jejich hospodaření
K bodu 8
Různé
•

MUDr. Kochan
Požádal pro členy výboru o zajištění plánu stavebních a přístrojových investic ve
zdravotnictví na rok 2017 a Koncepci zdravotnictví KHK.

•

Ing. Procházka
Informace k tvorbě a kultivaci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020

•

Ing. Kracíková
Stávající koncepce je popisem současného stavu, neřeší, jak má zdravotnictví v kraji vypadat
do budoucnosti, konkretizace koncepce bude úkolem i pro zdravotní výbor

•

Ing. Cabicar
Informace k laboratořím a operačním sálům v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad
Labem a informace k zajištění mladých lékařů formou stipendijního programu.

•

MUDr. Lochman
Upozornil na problém s pediatrickou péčí na Broumovsku.
Ing. Procházka uvedl, že tento problém je znám, mimo jiné zkouší zajistit lékaře z Polska.

•

Dále proběhla diskuse k systému zdravotnického vzdělávání

K bodu 9
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 1. jednání výboru a v 17.10 hodin jednání ukončila.

Příští jednání výboru se koná dne 13. března 2017

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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