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Z á p i s  
ze 6. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

který se konal dne 2. 9. 2013,  od 14.00  hod., v Oblastní nemocnici Náchod a.s. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny VZ a prezenční listiny Zastupitelů KHK 
Omluveni: MUDr. Tichý, Ing. Pačesný, MUDr. Veselý  

 
Program jednání: 
  1.  Zahájení - prohlídka Oblastní nemocnice Náchod a.s. a seznámení s rekonstrukcí  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu smlouvy 

o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2013  
  5.  Návrh na uzavření smlouvy o dotaci mezi Královéhradeckým krajem a městem Dvůr 

Králové nad Labem  
  6.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013  
  7.  Různé  
  8.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení - prohlídka Oblastní nemocnice Náchod a.s. a seznámení s rekonstrukcí  
Jednání  6. výboru zdravotního zahájil ve 14.00  hodin, v prostorách Oblastní nemocnice Náchod 
a.s.,  MUDr. Pavel Trpák, předseda výboru. Na jednání výboru zdravotního byli pozváni i 
všichni Zastupitelé Královéhradeckého kraje. Z celkového počtu 45 se jich zúčastnilo 16 z toho 3 
jsou členy výboru. 
Předseda výboru přivítal a pozdravil všechny přítomné členy výboru, zastupitele a hosty. 
Informoval o organizaci prohlídky nemocnice. Přítomní se rozdělili na 2 skupiny a jejími 
průvodci po areálu nemocnice byli primář MUDr. Antonín Housa a hlavní sestra p. Renata 
Dušková.  
Přítomné dále uvítal i starosta města Náchod  p. Jan Birke. 
 
Primář MUDr. Housa ještě před zahájením prohlídky seznámil přítomné se strukturou areálu 
„dolní“ nemocnice, charakterizoval jednotlivá oddělení  a pracoviště a dále uvedl, které části 
nemocnice jsou novější a které již zastaralé a nevyhovující.  
Následovala prohlídka celého areálu nemocnice. Skupiny prošly všechna oddělení nemocnice, 
navštívila zázemí jak pacientů, tak i lékařů, měla možnost nahlédnout i do zázemí velmi 
nevyhovujících operačních sálů. Bylo upozorněno na komplikované převozy pacientů 
z jednotlivých oddělení na odborná vyšetření, které jsou možné jen venkovními prostory v areálu 
nemocnice.  
Dále obě skupiny navštívily i dětské oddělení, kde za značného úsilí pracovníků oddělení, byly 
vytvořeny hezké a příjemné prostory pro dětské pacienty. 
Po prohlídce „dolní „ nemocnice, byla navštívena budovy „horní“ nemocnice. Tyto 2 areály jsou 
od sebe vzdáleny tak, že pacienti musí být na vyšetření do dolního areálu převáženy sanitkami. 
 
Po prohlídce nemocnice se obě skupiny sešly v prostoru stravovacího zařízení nemocnice a dále 
pokračovalo jednání výboru. 
 
Diskuse k rekonstrukci nemocnice Náchod probíhala v rámci bodu 7 -  Různé. 
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 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
I. Schválení  navrženého programu  6. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 6. 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 RnK., ZH KHK 
 Libuše Hronovská   vedoucí odd. zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 
 
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, dal předseda výboru hlasovat o 
o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:   K návrhu I)   II)   III 
Pro  -  10   10  10 
Proti  -    0     0    0          
Zdržel se -    0     0    0  
 
USNESENÍ 6/30/2013/VZ 
Výbor zdravotní  Zastupitelstva  Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 6. 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 KÚ KHK 
Ing. Miroslava Vávru, CSc.- ředitele ON Náchod, ON RnK, ZH KHK 
Libuši Hronovskou - vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 

 
 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru konstatoval, že v žádném usnesení z minulých jednání nebyl uložen termín 
plnění a žádné usnesení neobsahovalo ani ukládací část a tím jsou všechna splněna.  
 
Žádné připomínky k tomuto bodu nebyly, diskuse neproběhla. 
 
 
 K bodu 4 
Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu smlouvy o 
závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2013  
Předseda výboru upozornil, že tato žádost byla projednávána již na minulém výboru, kde bylo 
k tomuto bodu přijato usnesení. Žádost je zde v programu výboru proto, že Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje dne 17.6.2013 usnesením č. ZK/6/322/2013 rozhodlo: „Projednat 
žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o., po doložení podkladů, ze kterých je 
stanovena požadovaná částka vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby – zajištění 
neodkladné akutní péče a ambulantní péče pro rok 2013“. 
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Z tohoto důvodu se tento bod předkládá znovu k projednání na zasedání Zastupitelstva 
dne 9. 9. 2013  a tím je i zařazen do programu 6. jednání výboru zdravotního. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., byly založeny za účelem 
poskytování zdravotních služeb v základních oborech a jsou rozloženy po kraji tak, aby byla 
optimální dostupnost pro všechny občany kraje., dle schválené Koncepce zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje 2011 – 2015, ve které je konstatováno, že Oblastní nemocnice Trutnov 
je schopna zajistit zdravotní péči i pro území Vrchlabska. 

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. doložila  
1) Rozvahu v plném rozsahu za rok 2012 
2) Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 
3) Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2012 
4) Tabulka – hospodaření středisek, na které ČNHN Krkonoše požaduje uzavření smlouvy o 

závazku veřejné služby 
V roce 2011 vytvořila ČNHN Krkonoše, s.r.o. zisk ve výši 9.991 tis. Kč (v tomto roce 
Královéhradecký kraj poskytl tomuto subjektu dotaci ve výši 5,0 mil Kč) 
Ve výroční zprávě o hospodaření společnosti za rok 2012 je uvedeno na str. 11, že reálný 
předpoklad na výši vyrovnávací platby za závazek veřejné služby činí cca 5 mil. Kč.   
 
Diskuse: 
MUDr. Fink 
Dotaz na poskytnutí dotací v minulosti. 
 
p. Hronovská  
Dotace byla poskytnuta v roce 2009, 2010, 2011. 
 
MUDr. Švábl 
V zásadě souhlasí s neposkytnutím dotace,  ale upozornil, že záchranná služba, která je naše do 
nemocnice ve Vrchlabí vozí pacienty. 
 
Další diskuse  se odvíjela ve výše uvedené věci, s požadavkem  zda by zdravotnická 
záchranná služba mohla poskytnout informace kolik pacientů ošetří  v nemocnici ve 
Vrchlabí a zda se dá zjistit, zda nemocnice poskytuje službu v celém rozsahu. 
Diskuse se zúčastnili: MUDr. Plzák, MUDr. Voborník, MUDr. Fink, Ing. Záleský, MUDr. Trpák 
MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl p. Řezníčková  
 
 
 K bodu 5 
Návrh na uzavření smlouvy o dotaci mezi Královéhradeckým krajem a městem Dvůr 
Králové nad Labem  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
K projednání se předkládá návrh na poskytnutí účelové dotace městu Dvůr Králové nad Labem 
na akci „Výměna oken v objektu Léčebna zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem,  
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, má umístěnou Léčebnu zrakových vad v budově 
ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. 
Stáří budovy je cca 100 let, původně byla součástí nemocnice (Okresní ústav národního zdraví). 
V období privatizace nemocnice tuto budovu odmítla převzít, po zrušení OÚNZ byla budova 
převedena do majetku města Dvůr Králové nad Labem. Do současné doby se prováděly jen 
nejnutnější opravy. Město Dvůr Králové nad Labem budovu pronajalo Sdružení ozdravoven a 
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léčeben okresu Trutnov za nájem ve výši 50.000,- Kč s podmínkou, že SOAL výši nájmu 
proinvestuje do nejnutnějších oprav.  
V letošním roce Léčebna zrakových vad oslaví 60. výročí existence. Po dohodě zástupců města 
Dvůr Králové nad Labem, SOAL a Královéhradeckého kraje, byla projednána nejnutnější 
rekonstrukce budovy a to výměna oken i když další opravu by si zasloužila i zvětralá opadávající 
omítka. 
Jedná se o výměnu 63 kusů dožilých dřevěných špaletových  oken za okna plastová jednokřídlá 
o stejném rozměru a členění dle původních. Okna budou vyrobena minimálně z 5-ti komorového 
plastového profilu s dorazovým těsněním a opatřena izolačním dvojsklem. Součástí bude 
dodávka a instalace připojovacích pásek. Nové budou vnitřní parapetní desky z lamina nebo 
plastu – dodávka i montáž. Po montáži budou zednicky začištěna ostění a nadpraží po 
vybouraných špaletových oknech a proveden hrubý úklid. Součástí dodávky je i vybourání a 
ekologická likvidace původních oken.  
Předpokládaná cena dodávky 850.000 Kč bez DPH (tj. 1.028.500 Kč vč. DPH) – cena bude 
upřesněna po ukončení výběrového řízení.  
Je dohodnuto, že na nákladech na rekonstrukci se bude podílet 
Město Dvůr Králové nad Labem ………………  300,0 tis. Kč 
Sdružení ozdravoven a léčeb okresu Trutnov …. 400,0 tis. Kč (z účelových darů od sponzorů) 
Královéhradecký kraj …………………………   300,0 tis. Kč 
 
Původně se předpokládalo, že Královéhradecký kraj daruje městu Dvůr Králové nad Labem 
finanční dar. Jelikož se předpokládá, že vysoutěžená cena rekonstrukce bude nižší, navrhuje se 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace bude 
vyúčtována, Královéhradecký kraj poskytne maximálně 300,0 tis. Kč, avšak pokud cena bude 
nižší, tak maximálně 30 % z vysoutěžené ceny. Tyto podmínky nelze v darovací smlouvě ošetřit. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace 
bude poskytnuta s tím, že rozpočet kapitoly 15 – zdravotnictví bude navýšen o 300,0 tis. Kč za 
současného snížení kapitoly 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví.  
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Doplnil, že léčebna je tady od roku 1953, do roku 1993 byla v majetku OÚNZ. Dále informoval 
o současném stavu ekonomickém a personálním a pozval přítomné na den otevřených dveří, 
který se bude konat 17. září 2013. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10  
Proti  -    0 
Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 6/31/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s městem 

Dvůr Králové nad Labem 
 
 
K bodu 6 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013  
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Navrhuje se navýšit vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2013 následovně: 
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• Oblastní nemocnice Náchod a.s. o 27.578 tis. Kč (z toho 10.000 tis. Kč pro pracoviště 
Rychnov nad Kněžnou) 

• Oblastní nemocnice Jičín a.s. o 5.944 tis. Kč 
• Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o 6.934 tis. Kč 
• Městská nemocnice a.s. o 4.544 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 
původních vyrovnávacích platbách ve výši 155.828 tis. Kč. Za 1. pololetí 2013 vytvořily 
nemocnice ztrátu 54.296 tis. Kč.  
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 cca 34.250 tis. Kč 
Na druhé straně je vidět ohromný propad ve výnosech – oproti roku 2012 činí propad za první 
pololetí letošního roku cca 49.600 tis. Kč. Zde je vidět likvidační vliv nové úhradové vyhlášky.  
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.  
Finanční prostředky ve výši 45 000 tis. Kč, jejichž rozdělení mezi jednotlivé nemocnice je 
navrhováno, jsou již za tímto účelem alokovány na kapitole 15 rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. 
Pravidla pro určení výše vyrovnávacích plateb, resp. jejich navýšení, zůstala stejná, jako 
v minulých obdobích. 
 
Diskuse: 
p. Řezníčková 
Dotaz, zda to jsou poslední finanční prostředky a zda jsou to dostatečné částky pro to, aby 
nemocnice nebyly v insolvenci. 
 
Ing. Vávra 
Na konci roku by žádné nemocnici neměla hrozit insolvence 
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Dotaz zda ztráta 135 mil., která byla plánovaná na začátku roku se snižuje o 75 mil.? 
 
Další diskuse probíhala k systému rozdělení dotací  - způsob a nastavení parametrů, 
Diskuse se zúčastnili : MUDr. Fink, Ing. Vávra, MUDr. Plzák, MUDr, Trpák,  
. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10  
Proti  -   0  
Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 6/32/2013/VZ 
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013 
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 K bodu 7 
Různé  
 
• K rekonstrukci ON Náchod 
Ing. Vávra 
V nemocnici jsou pracoviště na dobré úrovni (dětské odd.) a jsou zde i velice špatná pracoviště 
(operační sály a příslušenství). 
Ve špatném stavu jsou sítě, rozvody, které nejsou napohled vidět, špatný je stav oken apod. 
Dále seznámil přítomné s postupem rekonstrukce s jednotlivými etapami postupné rekonstrukce, 
kdy by měla být celá nemocnice přestěhována pouze do „dolního“ areálu. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz k použití evropských dotací na tuto rekonstrukci. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Vyčerpat evropské dotace bylo nereálné do nastaveného termínu, proto se výběrové řízení 
zrušilo.  Začátek realizace stavby se jeví v březnu 2014. Peníze z EU by se mohly použít při 
nákupu zařízení. 
 
p. Fialová 
Dotaz, zda se rekonstrukce týká pavilonu E.  
 
Ing. Vávra 
Vyroste úplně nový objekt a k tomu budou využívány 2 současné lůžkové objekty. V 1. Etapě 
bude vybudován centrální objekt.  
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Konstatoval a vznesl připomínku k operačním sálům, které jsou krajně nevyhovující z hlediska    
udržitelnostit hygienických podmínek a dalších investic. 
 
MUDr. Plzák 
Dotaz na to, zda existuje nějaký tabulkový rozpočet, kolik se zvládne postavit za 1 rok a kolik se 
proinvestuje. 
 
Ing. Vávra 
Součástí každého projektu je POV – plán organizace výstavby, kde je přesně stanoven plán 
investic a časové období. 
 
 
 K bodu 8 
Závěr  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, předseda poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na 
jednání výboru a v 16.10 hodin jednání ukončil.  

 
Příští jednání výboru se koná 7. 10. 2013 

 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

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

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 
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