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Z á p i s 
 

z 3. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 4. 3. 2013,  od 14.00  hod. , v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Omluveni: MUDr. Veselý, p. Vodičková, MUDr. Švábl, MUDr. Trpák, MUDr. Tichý,  

       MUDr. Záleský  
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu 

Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví 
zdravotnictví  

  5.  Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové  

  6.  Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje  

  7.  Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí a návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - 
Horská služba, o.p.s.  

  8.  Informace o aktuálním stavu sekundární péče o diabetické děti v regionu 
Královéhradeckého kraje  

  9.  Různé  
  10.  Závěr  

 

 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Vzhledem k tomu, že z jednání výboru byl omluven předseda i místopředseda výboru, jednání 
ve 14. 00 hodin zahájil a dále řídil  MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar, který byl pověřen  řízením tohoto 
jednání předsedou výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, MUDr. Pavlem 
Trpákem. MVDr. Ing. Hejzlar uvítal přítomné členy výboru a přítomné hosty. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
I. Schválení  navrženého programu 3. jednání výboru zdravotního 

Doktor Hejzlar seznámil přítomné s navrženým programem 3. jednání výboru zdravotního a 
zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu. 
Žádné připomínky nebyly. 

 
II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník 
 



 2

III. Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny 
Přítomní hosté jsou: 
Ing. Ludmila Bášová    vedoucí odboru zdravotnictví KHK 

            Vladimír Hrádek    za Zdravotnický holding KHK a.s. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování:   K návrhu I), II) III) - současně 

Pro  - 7   
Proti  - 0         
Zdržel se - 0    

  
 USNESENÍ 3/10/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 3. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

 Ing. Ludmilu Bášovou - vedoucí odboru zdravotnictví 
Vladimíra Hrádka - ze Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
 

 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Doktor Hejzlar, po kontrole usnesení z minulého jednání výboru konstatoval, že všechna usnesení 
jsou splněna.  
Nikdo z přítomných členů výboru neměl žádné další připomínky. 
 
 
K bodu 4 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví zdravotnictví  
 
S návrhem seznámil p. Vladimír Hrádek  
Podstatný návrh změny plánu FRR odvětví zdravotnictví schválený na rok 2013 je předkládán 
s ohledem na vývoj v úhradách výkonů nemocnic od zdravotních pojišťoven a naplnění podmínek 
v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb. o požadavcích minimálního technického a věcného 
vybavení zdravotnických zařízení, které s tímto procesem souvisí, což v podstatě znamená, že 
přerozdělení FRR – odvětví zdravotnictví je zaměřeno na zvýšení podílu příspěvků na nákup 
zdravotnické techniky. Lze očekávat, že při výběrových řízeních dojde k podstatným finančním 
úsporám daným značnou konkurencí na trhu zdravotnické techniky. 

V návaznosti na uvedené důvody, byly pozastaveny již schválené následující akce, případně 
ověřovány možnosti jejich financování z jiných zdrojů a navrženy akce nové. 
 

Oblastní nemocnice Jičín a. s. 
Návrh na vyřazení akcí: 
• Výměna vyvíječe páry pro centrální sterilizaci.  
• Obměna dialyzačních monitorů.  
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• Obměna průmyslové sušičky a lisu.  
• Chlazený sklad nebezpečného odpadu.  
• Oprava přípravny radiofarmak.  
 
Návrh na zařazení akcí: 
• Nákup a instalace diagnostického zobrazovacího přístroje CT 64 s detekovým akvizičním 

systémem. Stávající technologie již nevyhovuje potřebám a v podstatě končí servisní podpora. 
Zvýšení rozpočtových nákladů již schválené akce, vzhledem k upřesnění dokompletování 
přístroje a zvýšení DPH ze 14 na 21%.   

• Finanční příspěvek na nákup mobilního RTG. Zastaralý nevyhovující přístroj s ukončenou 
servisní podporou.  

 
Oblastní nemocnice Náchod a. s.  

Návrh na vyřazení akcí: 
• Oprava krytiny a oken na pavilonu OKB.  
• Opravy majetku ve vlastnictví KHK.  
 
Návrh na zařazení akcí: 
• Příspěvek na nákup přístrojového vybavení pro iktové centrum nemocnice. Příspěvek ve výši 

15% rozpočtových nákladů. Jedná se o program schválený MZ ČR.  
 
• Zvýšení příspěvku na reprodukci zdravotnické léčebné a vyšetřovací techniky pro ortopedické 

oddělení. Jedná se o reprodukci a modernizaci přístrojového vybavení. Řešení je s ohledem na 
perspektivní využití zajišťované techniky po dokončení výstavby pavilonu operačních oborů 
v rámci „Modernizace a dostavby nemocnice“.  

 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a. s.  

Návrh na vyřazení akcí a snížení rozpočtu akcí: 
• Demolice objektů garáží.  
• Oprava mycí rampy.  
• Oprava krytiny pavilonu DIGP.  
• Oprava střešní krytiny hlavní budovy.  
• Opravy majetku Královéhradeckého kraje. Opravy přístupových komunikací k objektu chirurgie 

a ortopedie.  
• Oprava krytiny a výměna 7 ks protipožárních dveří.  
 
Návrh na zařazení akcí:  
• Centralizace pracovišť sterilizace a výstavba kompresorové a vakuové stanice. Jedná se o 

komplexní řešení problémů uvedených pracovišť, jejich modernizaci a podstatné snížení 
provozních nákladů centralizací.  

• Reprodukce zdravotnické techniky pro interní, chirurgické a ortopedické oddělení. Zvýšení 
rozpočtových nákladů. Na základě analýzy bylo zjištěno, že z ekonomických důvodů nebyla 
prováděna systematická reprodukce zdravotnické techniky a současný stav přístrojového 
vybavení je nezbytné postupně řešit. 

 
Oblastní nemocnice Trutnov a. s.  

Návrh na vyřazení akcí: 
• Finanční příspěvek na nákup a instalaci onkologického zářiče.  
• Opravy majetku ve vlastnictví KHK.  
• Osazení chladící jednotky pro prádelnu.  
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Návrh na zařazení akcí: 
• Přístrojové vybavení oddělení gastroenterologie. V roce 2012 provedena komplexní stavební 

rekonstrukce pracoviště v tomto roce je nezbytné zajistit reprodukci a modernizaci stávající 
vyšetřovací techniky.  

• Finanční příspěvek na kombinovaný přístroj Intelect Advanced pro dovybavení lůžkového 
rehabilitačního oddělení.  

• Nákup a instalace 2 ks videoendoskopických sestav pro iktové centrum.  
• Finanční příspěvek na nákup a instalaci gamakamery. Jedná se o reprodukci přístroje, který 

neodpovídá požadavkům a je technicky i morálně zastaralý.  
• Havárie rozvodů teplé vody a její cirkulace v gynekologicko-porodnickém pavilonu. Zvýšení 

rozpočtových nákladů.. Po vzniku havárie byly vyčísleny okamžité nejnutnější náklady a po 
rozkrytí došlo k odhalení a upřesnění veškerých škod.  

 
Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové n. L.  

Návrh na vyřazení akcí: 
• Dokončení půdních vestaveb, zázemí pro zaměstnance.  
• Finanční přípěvek na nákup cystogastroskopu. Přístroj byl již zajištěn z vlastních zdrojů 

nemocnice.  
Návrh na zařazení akcí: 
• Stavební úpravy JIP chirurgického oddělení. Jedná se prostorové úpravy a rekonstrukci 

instalací. Splnění požadavků na provoz pracoviště.  
• Dále přístrojové vybavení pro urologické oddělení nemocnice. Jedná se o reprodukci 

zdravotnické techniky a dovybavení pracoviště s ohledem na zvýšení podílu ambulantních 
vyšetření a lékařských zákroků. 

• Flexibilní cystonefrofibroskop.  
• Přenosná sonda pro ultrazvuk. 
• Finanční příspěvek na nákup litotryptoru. Vybavení, které zvyšuje úroveň a rozsah poskytované 

péče.  
 
Změny v plánu FRR odvětví zdravotnictví byly projednány s gestorem zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje PharmDr. Janou Třešňákovou a s řediteli zdravotnických zařízení na 
jednání představenstva ZH KHK a. s. dne 11. 2. 2013. 
 
 
Diskuse: 
MUDr. Fink 
Upozornil na zavádějící požadované změny v investicích, kdy jeden rok byl nutný požadavek 
určitého přístroje a v následujícím roce je tento požadavek vyřazen a žádá se o něco jiného.  

Z tohoto důvodu žádá:  
Představenstvo Zdravotnického holdingu KHK a.s. o prověření potřebnosti požadovaných 
přístrojů financovaných z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje_odvětví 
zdravotnictví. 
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Upozornil na plánovanou samostatnou výměnu oken v ON Rychnov nad Kněžnou, kde by se mohlo 
přijít o nemalé finanční prostředky z fondu ŽP, které se poskytují na celkové zateplení.  
 
Dále upozornil na neřešení oprav v LDN Hradec Králové a LDN Opočno, na které se nepamatuje. 
Chybí finanční prostředky pro všechny příspěvkové organizace. 
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Ing. Bášová 
Konstatovala, že požadavky pro příspěvkové organizace jsou předkládány pravidelně,  ale většinou 
finanční prostředky nejsou přiděleny. 
 
Další diskuse pokračovala k jednotlivým potřebným opravám a investicím a zařízením. 
Diskuse se zúčastnili: MVDr. Ing. Hejzlar, p. Hrádek, MUDr. Plzák, MUDr. Voborník 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 3/11/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  ke schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 - odvětví zdravotnictví, s 
upozorněním na dlouhodobé podfinancování údržby a oprav s následným rizikem 
havárií 

II.  u p o z o r ň u j e  
  na dlouhodobé podfinancování zdravotnických příspěvkových organizací 

Královéhradeckého kraje v oblasti investic, oprav a údržby 
 

 
 
K bodu 5 
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové  
 
S návrhem seznámila Ing. Ludmila Bášová 
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy jedno 
zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. V okrese Hradec 
Králové nemá Královéhradecký kraj vlastní organizaci, a z tohoto důvodu navrhujeme deklarovat, 
že zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby zejména pro obyvatele Královéhradeckého 
kraje na spádovém území okresu Hradec Králové je závazkem veřejné služby a na základě této 
deklarace navrhujeme uzavřít s Fakultní nemocnicí Hradec Králové smlouvu o závazku veřejné 
služby.  

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1464/2007, ze dne 13. 09. 2007, bylo 
schváleno zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Hradci Králové 
prostřednictvím Fakultní nemocnice Hradec Králové. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje  
č. RK/29/1323/2008, byl schválen převod poskytování dětské lékařské pohotovostní služby. 
Usnesením č. ZK/10/640/2009 byl schválen převod stomatologické lékařské pohotovostní služby  
ze Zdravotnické záchranné služby KHK do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na základě 
usnesení Rady KHK č. RK/11/650/2010, ze dne 26. 05. 2010, došlo od 1. 1. 2011 k navýšení 
příspěvku na jednu hodinu stomatologické LPS z 300,- Kč na 500,- Kč.  

Na základě výše uvedených usnesení, byla dohodnuta roční výše vyrovnávací platby na rok 2013, 
pro Fakultní nemocnici Hradec Králové, na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro 
dospělé, dětské pohotovostní služby a stomatologické lékařské pohotovostní služby, celkem ve výši 
5.200,0 tis. Kč.  
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Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá k projednání návrh na uzavření Smlouvy o 
závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na 
zajištění poskytování lékařských pohotovostních služeb na rok 2013 s Fakultní nemocnici Hradec 
Králové ve výši 5.200,0 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2011 a 2012,  bez zohlednění 
zvýšených nákladů.  

Nemocnice předložila veškeré relevantní podklady,  které  odůvodňují uzavření smlouvy a výši 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Tento návrh je v souladu se zákonem č. 
129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Diskuse: 
 MUDr. Plzák, Ing. Bášová, MUDr. Fink 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 3/12/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové 
 
 
K bodu 6 
Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje  
 
S návrhem seznámila Ing. Ludmila Bášová 
Na základě ust. § 5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, má kraj 
povinnost vydat plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami. Před jeho vydáním musí 
kraj projednat návrh v bezpečnostní radě kraje a vyžádat si k návrhu stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví.  
Dne 4. 12. 2012 projednala Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje plán plošného pokrytí 
Královéhradeckého kraje výjezdovými posádkami Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK), který byl zpracován a předložen dne 28. 11. 2012 
ředitelem ZZS KHK, MUDr. Jiřím Maškem, za podmínky podepsání smlouvy o vzájemné pomoci 
na vyžádání mezi ZZS KHK a Horskou službou ČR.  
Dne 17. 12. 2012 byl tento materiál projednán a odsouhlasen Radou Královéhradeckého kraje 
(RK/39/1645/2012), následně bylo na základě ust. § 5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb., o 
zdravotnické záchranné službě, vyžádáno stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR. ZZS KHK 
uzavřela smlouvy o vzájemné pomoci na vyžádání s Horskou službou ČR (viz přílohy). Pokud by 
tato smlouva nebyla podepsána, bylo by nutné doplnit systém ZZS KHK o nejméně tři posádky 
rychlé zdravotnické pomoci s umístěním ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Deštném 
v Orlických horách se vstupními náklady cca 4,0 mil. Kč na jednu posádku a nutností provozní 
dotace ze strany zřizovatele ve výši 3,5 mil. Kč na jednu posádku ročně. 
Dne 6. 2. 2013 obdržel Krajský úřad KHK stanovisko MZ k plánu pokrytí území 
Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby bez 
připomínek. 
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Odbor zdravotnictví na základě výše uvedeného doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje schválit návrh plánu pokrytí území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. 
Jedním z důvodů je poskytnutí finančních prostředků Horské službě ČR na zajištění pomoci na 
vyžádání na poskytování první pomoci. Odbor zdravotnictví na základě materiálů předložených 
ZZS KHK, v souladu s dikcí zákona č. 374/2011 Sb., navrhuje uzavřít mezi Královéhradeckým 
krajem a Horskou službou ČR „Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby“. V případě uzavření této smlouvy, by kraj 
zajistil neinvestiční dotace na provozní náklady na pokrytí zdravotnického materiálu.  

  
Diskuse:  společně  k  bodu 6) a k bodu 7): 
MUDr. Plzák,  MUDr. Fink, p. Řezníčková, Ing. Bášová, MVDr. Ing. Hejzlar 
 
 USNESENÍ BYLO  PŘIJATO  SPOLEČNĚ S BODEM 7) 
 
 
K bodu 7 
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí a návrh Smlouvy o poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Horská služba, 
o.p.s.  
 
S návrhem seznámila Ing. Ludmila Bášová 
Dle důvodů, které jsou popsány v bodě 6) tohoto zápisu a v souladu s dikcí zákona č. 374/2011 Sb., 
odbor zdravotnictví na základě materiálů předložených ZZS KHK (viz příloha důvodové zprávy) 
navrhuje, uzavřít mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou ČR nejdříve Smlouvu o 
smlouvě budoucí do doby, než kraj ve svém rozpočtu uvolní finanční prostředky. Po schválení 
finančních prostředků na zajištění činností o vzájemné pomoci na vyžádání navrhujeme uzavřít 
Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou, o.p.s. V případě uzavření této 
smlouvy by náklady kraje pro rok 2013 představovaly neinvestiční dotace na provozní náklady na 
pokrytí zdravotnického materiálu a případně pořízení defibrilátorů.   
Dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje by byl podstatně nižší než zřízení 3 nových posádek 
RZP v rámci ZZS KHK a ročního provozu na každou posádku.  
Financování se navrhuje řešit z výsledku hospodaření KHK roku 2012. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 USNESENÍ 3/13/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  ke schválení návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami 

Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 
II.  d o p o r u č u j e  
  ke schválení návrh Smlouvy o smlouvě budoucí a návrh Smlouvy o poskytování 

veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby - Horská služba, o.p.s. 
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K bodu 8 
Informace o aktuálním stavu sekundární péče o diabetické děti v regionu Královéhradeckého 
kraje  
 
Všem členům výboru byly elektronicky před jednáním tohoto výboru zaslány 
podrobné informace k výše uvedenému tématu.  
 
Informace podal  Ing. Miloš Pačesný  
 
Byly podány informace v těchto oblastech: 
• Co je diabetes – popis poruchy a základní způsob léčby 

• Primární péče – v nemocnících, v ambulantních ordinacích, v diabetologických poradnách, v  
rodině 

• Sekundární péče – občanská sdružení 

• Organizace sekundární péče o děti s diabetem v ČR   
       Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí se sídlem v Praze, diakluby 
 
• Organizace sekundární péče o děti s diabetem v regionu kraje 

Občanské sdružení diabetických dětí, kraj Královéhradecký:  
DIAKLUB  NOVÁ  PAKA  ( IČ: 22726756) 
actrapid@seznam. Cz,   telefon:. 604 336 428,  www.diaklub-novapaka.cz,    
Sdružení, které bylo založeno v roce 2008, dosahuje velmi dobrých výsledků. Působí při 
oblastní nemocnici v Jičíně. 
a) Organizuje jednodenní akce a to v průběhu celého  roku  
b) Organizuje otevřený den diabetu   
c) Pořádá Celonárodní diatábor v Českém ráji, v době trvání dvou týdnů, v období velkých 

letních prázdnin. 
d) Účastní se celonárodních výtvarných soutěží.  

 
• Sponzoring – hlavní sponzoři a podporovatelé činnosti péče o diabetické děti 

• Sdružení pomáhá v současné době okolo 20 rodinám z kraje Královéhradeckého. 
Obdobný je počet rodin mimo Královéhradecký kraji, děti se účastní diatáborů. Diaklub Nová 
Paka byl nápomocen vzniku Sdružení „Cukříci „ v Ústí nad Orlicí  (Pardubický kraj). 
V současné době se rýsuje vznik Diaklubu při nemocnici v Hradci Králové, kde je vše teprve 
v počátcích. Jedním z důvodů jsou i důvody ekonomické, respektive rozloha našeho kraje a 
nerovnoměrnost v rozmístění bydliště „ rodin dětí s cukrovkou „ 

 
Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
 
USNESENÍ 3/14/2013/VZ 
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informace o aktuálním stavu sekundární péče o diabetické děti v regionu 

Královéhradeckého kraje 
  

http://www.diaklub-novapaka.cz
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K bodu 9 
Různé  
 
p. Řezníčková 
• Žádá o přítomnost zástupce ze Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje na jednáních 

výboru zdravotního. 
 
• Dále vznesla dotaz k omezení a regulaci teplot v nemocnicích (týká se to i školských a jiných 

zařízení). K těmto regulacím jsou hygienické normy, které však určují neadekvátní teploty, v 
nemocnicích je zima. Pacienti a personál „mrznou“ a pacienti odmítají platit vzhledem k tomuto 
poplatky za pobyt. Hromadí se stížnosti.  
Žádá,  aby tento problém byl přednesen na nejbližším Zastupitelstvu – výbor zdravotní 
k tomuto problému přijal usnesení. 

 
MUDr. Voborník  
• Upozornil, že plánovaná fúze Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Rychnov nad 

Kněžnou, není v souladu se schválenou Koncepcí zdravotnictví  Královéhradeckého kraje a 
proto žádá, aby koncepce byla o toto doplněna   -  výbor zdravotní  k tomuto přijal usnesení 
níže uvedené. 

 
MUDr. Fink 
• Upozornil na neúčast jak předsedy výboru MUDr. Trpáka, tak i místopředsedy výboru 

MUDr. Veselého a současně i gestora zdravotnictví PharmDr. Třešňákové, na jednání 
tohoto výboru, které chápe jako neúctu k práci členů výboru zdravotního. 
Současně chápe důvody omluvy výše uvedených osob, ale na příště žádá o lepší koordinaci pro 
zajištění účasti výše uvedených osob. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 3/15/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabývat se potížemi se zavedenou regulací 

vytápění v Oblastní nemocnici Trutnov 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0 
 
 
USNESENÍ 3/16/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje aktualizovat schválenou Koncepci 

zdravotnictví Královéhradeckého kraje, vzhledem k plánované fúzi Oblastní 
nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. 
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K bodu 10 
Závěr  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, doktor Hejzlar poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na 
jednání výboru a v 15.40  hodin jednání ukončil.  

  
 

Příští jednání výboru se koná 15. 4. 2013  
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru – v zast. MVDr. Ing. Hejzlar  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


