Zápis
ze 5. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 3. 6. 2013, od 14.00 hod. , v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové
Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluveni:

MUDr. Pavel Trpák, Ing. Miloš Pačesný, p. Ilona Vodičková,

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na 2. pololetí 2013
Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu Smlouvy
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
Návrh na uzavření smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
mezi Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem, Královéhradeckým krajem a
Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Středočeským kraj
Návrh fúze Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Rychnov
nad Kněžnou a.s.
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
Jednání 5. výboru zahájil ve 14.00 hodin MUDr. Jiří Veselý, místopředseda výboru, MUDr.
Pavel Trpák, předseda výboru se omluvil už na jednání minulého výboru z důvodu zahraniční
pracovní cesty. MUDr. Veselý uvítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil jednání výboru.

K bodu 2
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu
I.
Schválení navrženého programu 5. jednání výboru zdravotního
Místopředseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 5. jednání výboru
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu.
II.
Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník.
III.

Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny
Přítomní hosté jsou:
Ing. Ludmila Bášová
vedoucí odboru zdravotnictví KHK
Ing. Miroslav Vávra, CSc.
ředitel ON Náchod, ON Rn. K., ZH KHK
Ing. Josef Prokeš
Zdravotnický holding KHK a.s.
Mgr. Karela Baše
právník, Zdravotnický holding KHK a.s.

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

-

K návrhu I)
8
0
0

II)
8
0
0

1

III
8
0
0

USNESENÍ 5/24/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
I.
návrh programu 5. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
schvaluje
II.
ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka
schvaluje
III.
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Vávru, CSc.- ředitele ON Náchod, ON RnK, ZH KHK
Ing. Josefa Prokeše - Zdravotnický holding KHK a.s.
Mgr. Karla Baše - právník, Zdravotnický holding KHK a.s.

K bodu 3
Kontrola usnesení
Místopředseda výboru zdravotního konstatoval, že všechna usnesení z minulých jednání jsou
splněna.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 5/25/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
kontrolu usnesení výboru zdravotního

K bodu 4
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na 2. pololetí 2013
Na 2. pololetí 2013 byly navrženy termíny jednání výboru zdravotního tak, aby se uskutečnila a
před zasedáním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
zasedání Zastupitelstva KHK
9. září 2013
21. října 2013
9. prosince 2013

návrh termínů VZ
26. srpna 2013
7. října 2013
25. listopadu 2013

(2. září 2013)
(14. října 2013)
(2. prosince 2013)

Diskuse:
MUDr. Veselý
Navrhl, aby se příští jednání výboru zdravotního, tj. 26. 8. 2013. konalo v Oblastní
nemocnici Náchod a.s.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 5/26/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2.
pololetí 2013 takto: 26. srpna 2013, 7. října 2013, 25. listopadu 2013
MUDr. Tichý příchod 14.15 hod
K bodu 5
Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu Smlouvy o
závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
Seznámí PharmDr. Třešňáková
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje bude předložena k projednání žádost Česko-německé
horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. (dále jen nemocnice) o uzavření smlouvy o závazku veřejné
služby a poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2013 ve výši 10 mil. Kč.
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. Poněkud
odlišná situace je v okrese Trutnov. Jedná se o okres s největší rozlohou, nejvyšším počtem
obyvatel, je horskou destinací s vysokým počtem návštěvníků využívajících podmínek pro
horskou turistiku a současně s možností četnějšího výskytu úrazů. V tomto okrese proto byly již
uzavřeny smlouvy se dvěma zdravotnickými zařízeními a to s Oblastní nemocnicí Trutnov a.s. a
Městskou nemocnicí, a.s. se sídlem ve Dvoře Králové n. Labem, jejichž jediným akcionářem je
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
V letošním roce zdravotní pojišťovny výrazně snižují platby za poskytnutou zdravotní péči a
vyvíjejí tlak na redukci péče a snižování počtu akutních lůžek.
V roce 2011 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo „Koncepci zdravotnictví
Královéhradeckého kraje 2011 – 2015“. Dle přílohy č. 7 této Koncepce, je uvedeno, že
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. je schopna zajistit zdravotní péči i pro území Vrchlabska.
S přihlédnutím k výše uvedenému se jeví poskytnutí vyrovnávací platby pro Česko-německou
horskou nemocnici Krkonoše s.r.o. jako neopodstatněné a pro kraj by se jednalo o neefektivně
vynaložené finanční prostředky.
Případné rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby by mělo dopad do rozpočtu kraje. Kapitola 15 - zdravotnictví
nemá v rozpočtu na rok 2013 tyto výdaje plánovány.
Diskuse: MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, PharmDr. Třešňáková
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
1
3

USNESENÍ 5/27/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
nedo po ručuje
I.
vyhovět žádosti Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu
Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby

K bodu 6
Návrh na uzavření smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi
Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem, Královéhradeckým krajem a
Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Středočeským kraj
Seznámila Ing. Bášová
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá ke schválení návrhy smluv o spolupráci při
poskytování zdravotnické záchranné služby v přeshraničních územích sousedících krajů.
Spolupráce je zakotvena v ustanovení § 5 zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnických záchranných
službách. Plán pokrytí kraje výjezdovými základnami může v určitých oblastech stanovit, že
zdravotnická záchranná služba na území jednoho kraje bude poskytována výjezdovou skupinou
z území sousedícího kraje. Tato úprava zákona byla zavedena z důvodů efektivního využití
výjezdových skupin a výjezdových základen. Pro tento případ zákon stanoví dotčeným
poskytovatelům zdravotnické záchranné služby povinnost uzavřít vzájemně smlouvu, na základě
které budou spolupracovat.
Citace ze zákona § 5, odst.(5):
„Na poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje se může podílet také
poskytovatel zdravotnické záchranné služby zřízený jiným krajem, a to na základě písemné
smlouvy uzavřené kraji“
Uzavření smluv o spolupráci nemá dopad do rozpočtu krajů, smlouvy jsou uzavírány bez
finančního plnění respektive v principu reciprocity.
Uzavření smluv je v souladu se zákonem 374/2011 Sb., o zdravotnických záchranných službách.
Činnost kraje podle právní úpravy z. 374/2011 Sb., patří do samostatné působnosti kraje,
smlouvy o spolupráci jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. o krajích.

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

-

9
0
0

USNESENÍ 5/28/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
souhla sí
I.
s uzavřením smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi
Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem, Královéhradeckým krajem a
Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Středočeským krajem
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K bodu 7
Návrh fúze Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
a.s.
MUDr. Švábl příchod 14. 40 hod
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková a Ing. Vávra
PharmDr. Třešňáková podrobně seznámila všechny přítomné s návrhem fúze, jejímž cílem je
stabilizace obou nemocnic. Zdůraznila, že nemocnice zůstane zachována v plném rozsahu a
pro pacienty a personál se nic nezmění.
Nemocnice leží v důležité oblasti a její kapacita je nenahraditelná. Oblastní nemocnice Náchod
bude několik let v rekonstrukci ale kapacita zůstane zachována a tudíž nemůže pojmout kapacitu
rychnovské nemocnice. Počítá se s rozsáhlými investicemi i do rychnovské nemocnice.
Dále seznámila s ekonomickými podmínkami fúze, výhodami a možnostmi získání finančních
prostředků od zdravotních pojišťoven, Přiblížila situaci v Oblastní nemocnici Rychnov nad
Kněžnou, která se dlouhodobě dostává do ekonomických potíží zejména z důvodů nízkých
příjmů od zdravotních pojišťoven, jejichž navýšení je limitováno úhradovou vyhláškou.
V případě fúze obou nemocnic se otvírá možnost zvýšit příjmy této nemocnice v rámci
společného limitu a nahradit i snížení výkonnosti náchodské nemocnice v době rekonstrukce a
dostavby.
Fúze obou nemocnic umožní zachovat stávající rozsah zdravotní péče v obou nemocnicích díky
eliminaci dalších negativních vlivů ( odebrání akreditace,nesplnění vyhlášky o personálním
vybavení , snížení výkonnosti v rámci výstavby v Náchodě apod.)
V ekonomické oblasti se kromě možnosti stabilizace příjmů obou nemocnic pozitivně projeví i
úspora počtu řídících a pracovníků.
Základním důvodem plánované fúze jsou:
• Sjednocení a zefektivnění systému řízení – úspora personálních nákladů
• Snížení rizika odebrání akreditace pro pracoviště v Rychnově nad Kněžnou. (V opačném
případě nemožnost vychovávat mladé lékaře na vlastních pracovištích. Aktuálně odebrání
akreditace ohrožuje existenci dětského oddělení a v návaznosti i gynekologickoporodnického oddělení.)
• Zachovat činnost lůžkových zdravotnických zařízení v obou okresech (Náchod a Rychnov
nad Kněžnou) dle uzavřených rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami.
• Zajištění provádění zdravotních výkonů v době rekonstrukce Generelu Oblastní nemocnice
Náchod a.s.
• Dlouhodobá stabilizace příjmů od zdravotních pojišťoven – lepší vyjednávací pozicí vůči
zdravotním pojišťovnám
• Ekonomická stabilizace stávající Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
V současné době jsou ukončeny audity hospodaření zúčastněných společností.
Byla zpracována zahajovací rozvaha nástupnické společnosti (ON Náchod a.s.) a projekt
přeměny ve smyslu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která byla uložena
do sbírky listin obchodního rejstříku a příslušná zpráva byla prezentována v Obchodním
věstníku.
V případě, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. 6. 2013 schválí
fúzi obou nemocnic, na následném jednání představenstva Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s. ve funkci valné hromady obou nemocnic, vyjádří souhlas s fúzí
formou notářského zápisu a projekt fúze bude dokončen.
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Dále v souvislosti uvedla i návaznost na rok 2011, kdy byla Zastupitelstvem Královéhradeckého
kraje schválena Koncepce zdravotnictví KHK na období 2011-2015.
Jako globální cíl stanovila zajištění odpovídající sítě zdravotnických služeb Zdravotnického
holdingu KHK a.s. a Královéhradeckého kraje v souladu s vývojem potřeb obyvatel kraje a
maximální ekonomickou efektivitou poskytovaných služeb a proto je nutno koordinovat a
podporovat vzájemnou spolupráci nemocnic v Královéhradeckém kraji a prosazovat jejich
společné zájmy vůči ostatním subjektům (např. centrální nákupy zdravotnického materiálu, léků,
vyjednávání s pojišťovnami) a byly vytyčeny cíle pro jednotlivé oblasti:
• Oblast ekonomického řízení
• Oblast řízení rozsahu a kvality zdravotní péče nemocnic ZHKHK, včetně jednání se
zdravotními pojišťovnami
• Oblast řízení obchodu a logistiky SZM nemocnic ZHKHK
• Oblast řízení lékové politiky nemocnic ZHKHK
• Oblast řízení investic a přístrojové politiky nemocnic ZHKHK + oblasti technickohospodářského řízení
• Oblast řízení IT technologií nemocnic ZHKHK
• Oblast řízení společných odborných agend nemocnic ZHKHK
• Oblast lidských zdrojů nemocnic ZHKHK
Tyto činnosti (popsané v koncepci) jsou průběžně naplňovány. V souladu s nimi (a na základě
získaných zkušeností) se v současné době jeví jako vhodné začít sbližovat agendy jednotlivých
oblastí činností nemocnic s cílem jejich maximálního zefektivnění - jsou splněny podmínky pro
možnost jednotného řízení, chování zdravotnictví KHK jako celku (jednotné SW a IT vybavení
atd.), a proto by bylo vhodné řídit tyto činnosti v rámci jedné organizace. Prvním krokem je
sloučení nemocnic v Rychnově nad Kněžnou s Oblastní nemocnicí v Náchodě.
Je nutno zdůraznit, že se nemění struktura poskytování zdravotní péče, mění se SYSTÉM
ŘÍZENÍ.
Ing. Vávra
Doplnil, že vše k fúzi je již opakovaně projednáváno na všech úrovních a důvody jsou také
dostatečně vysvětlovány. Dále vyhodnotil ekonomické výsledky nemocnic a dopad úhradové
vyhlášky.
Diskuse:
MUDr. Plzák
Uvedl že i za stranu Východočeši, je a jsou proti navržené fúzi a dotázal se, jak se změní řízení
nemocnic a co bude přínosem.
Ing. Vávra
Změna v řízení bude v tom, co dnes v nemocnici zásadně nefunguje. Pojišťovny budou muset
jednat s fúzovanými celkem jinak než s druhou nejmenší nemocnicí a jestliže je předpoklad
poklesu produkce v ON NA, znamená to nárůst produkce v ON Rychnov..
p. Řezníčková
Dotaz zda fúze nebude mít vliv na snížení akreditace pro jednotlivá oddělení.
Ing. Vávra
Zodpověděl dotaz a podal vysvětlení k akreditacím a podmínkám pro získání akreditace.
Nemocnice, která nemá akreditaci nemůže přijmout lékaře-absolventa.
Dále uvedl, že členové orgánů - představenstev, kteří esou plnou majetkovou zodpovědnost
vyjádřili jednoznačně souhlas s fúzí
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MUDr. Fink
Dostali jsme tabulky s výsledky, kde je jasně vidět, jak velká je ztráta rychnovské nemocnice a
pokud se nesloučí, tak brzy žádná nemocnice nebude. Pokud lidé odpovědní za krajské
zdravotnictví a krajské nemocnice našli nějaké řešení (fúze) a je správné, tak ať se to ukáže .
Dokáže si i představit i sloučení všech nemocnic, kde bude efektivnější péče, která bude víc
vydělávat.
MUDr. Švábl
Upozornil, že není důležitá forma nemocnice (a.s. nebo s.r.o.). Zdravotnictví se dá řídit jen
samostatně s tvrdou konkurencí a bez dotací. Nemocnice by se měly spojit do jednoho celku.
MUDr. Fink odchod 15.20 hod.
Další diskuse: MUDr. Veselý, Ing. Vávra, MUDr. Plzák, p. Řezníčková, MUDr. Veselý,
MUDr. Švábl, p. Fialová, MUDr. Tichý, p. Hejhalová

Návrh – Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje souhlasit
s návrhem fúze Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
a.s.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

5
3
1

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

K bodu 8
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013
Seznámila PharmDr. Třešňáková
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/4/197/2013 dne 18.3.2013 schválilo
navýšení kapitoly 15 – zdravotnictví o 30.000,0 tis. Kč pro zdravotnické akciové společnosti
z volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření roku 2012.
Odbor zdravotnictví na základě žádostí ředitelů akciových společností a podkladů
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o hospodaření nemocnic předkládá návrh
na navýšení vyrovnávací platby za závazek veřejné služby následovně:
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

10.000,0 tis. Kč
15.000,0 tis. Kč
5.000,0 tis. Kč

Důvodem pro tento návrh je finanční stabilizace uvedených nemocnic. Vyhlídky hospodaření
roku 2013 již při tvorbě plánu nebyly nijak povzbuzující. Celá skupina plánuje ztrátu po
vyrovnávacích platbách ve výši 155 828 tis. Kč.
Za 1. čtvrtletí vytvořily nemocnice ztrátu 36 669 tis. Kč. To je o 5 896 tis. Kč horší výsledek než
v roce 2012.
Nemocnice odpovědně přistoupily k nastavení úsporného hospodaření. Všechny sledované
položky v oblasti nákladů jsou nižší než v loňském roce. Jen vyšší odpisy jsou v důsledku
nakoupení investic z vlastních prostředků. Úspora oproti loňskému roku činí 22 165 tis. Kč.
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Na druhé straně je vidět ohromný propad ve výnosech – oproti roku 2012 činí propad za první
čtvrtletí letošního roku 28 061 tis. Kč. Zde je vidět likvidační vliv nové úhradové vyhlášky.
Pokud se nezmění úhradová vyhláška, stále hrozí, že na konci roku 2013 se dostanou některé
nemocnice do problému s vlastním kapitálem (Vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013, stanovila referenční
období pro poskytovatele lůžkové péče rok 2011, což se negativně projevilo v příjmech od
zdravotních pojišťoven).
Všechna opatření, která jednotlivá vedení nemocnic uskutečňují, jsou již hraniční, včetně
propouštění zaměstnanců, a vedou ke zhoršování zabezpečování zdravotní péče v našem kraji.
Navrhuje se navýšit vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2013, když prostředky
takto přerozdělené budou sloužit k pokrytí ztrátového hospodaření a vylepšení platební bilance
nemocnic.
Navýšení vyrovnávacích plateb se v současné době týká pouze těch nemocnic, kde je situace
akutní. Nicméně do konce letošního roku bude rovněž nezbytné pokrýt ztrátové hospodaření
zbývajících nemocnic, to však až ve chvíli, kdy budou za tímto účelem připraveny finanční
prostředky v rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Finanční prostředky ve výši 30.000,0 tis. Kč jsou deponovány v kapitole 15 – zdravotnictví na
základě usnesení Zastupitelstva ZK/4/197/2013 ze dne 18. 3. 2013.
Diskuse:
PharmDr. Třešňáková, MUDr. Veselý, p. Řezníčková, Ing. Vávra
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-
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USNESENÍ 5/29/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na úpravu rozpočtu kapitoly
15 - zdravotnictví na rok 2013 dle předlohy

K bodu 9
Různé
•

Protialkoholní záchytná stanice
MUDr. Plzák vznesl dotaz ke zdravotnímu doprovodu, který vyžaduje Policie při převozu
klienta do PZS – odvolávají se na zákonnou normu.
Odbor zdravotnictví zjistí legislativu k tomuto dotazu.

•

K dopisu zastupitele KHK a starosty Borohrádku p. Mačka
PharmDr. Třešňáková uvedla, že v tomto dopise, který se týkal fúze ON Náchod a ON
Rychnov nad Kněžnou, adresovaný zastupitelům Královéhradeckého kraje a členům výboru
zdravotního, byla uvedena řada nepodložených údajů. S panem Mačkem bylo jednáno
několikrát a všechny argumenty byly vysvětlovány a bylo mu několikrát nabídnuto setkání
k tomuto tématu s vyjasnění všech dotazů. Požadavek na setkání nebyl z jeho strany nikdy
vznesen a obesílá výše zmíněné s nepravdivými údaji.
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•

Dotaz na změny ve financování rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod
P. Řezníčková se dotázala na změny ve financování, proč k tomu došlo a že jediné
informace má z médií.
PharmDr. Třešňáková odpověděla že výběrové řízení běželo už od března 2012. 1. červenec
byl nejzazší termín už ale s velkými obtížemi, kdy by se mohly čerpat evropské peníze do
konce června 2015. Do toho vstoupily tzv. „korekce“, je to záležitost ROP, kde vybrané
subjekty kontrolovaly evropské projekty a našla se zde pochybení v návrzích jednotlivých
žadatelů, kde ani v jednom nebylo pochybení Královéhradeckého kraje.
„Korekce“ jsou ale řešeny v rámci celé Regionální Rady regionu soudržnosti Severovýchod.
Byla přijata opatření na zaplacení korekcí a do toho přišel dopis ministra Kalouska, že vše je
špatně, a muselo se začít znovu jednat. Z tohoto důvodu k 30. 6. 2013 nebylo jasné, že
finance budou – nebyla podepsána smlouva. VŘ bylo zrušeno. Dále však bylo rozhodnuto,
že Náchod se musí rekonstruovat, protože je na hranici životnosti a byla by ohrožena
zdravotní péče.
Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Rekonstrukce bude financována z rozpočtu kraje, kde
byly určeny i finanční prostředky. Zároveň se rozhodlo, že v rámci nulté etapy by se mohlo
začít s rekonstrukcí do konce roku.
Pokud budou zaplaceny korekce, dají se evropské peníze využít v rámci nové výzvy pro
zdravotnictví , na nákup vybavení a zařízení.

K bodu 10
Závěr
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do
diskuse, místopředseda poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na
jednání výboru a v 16.00 hodin jednání ukončil.

Příští jednání výboru se koná 26. 8. 2013

………………………………………..
místopředseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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