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Z á p i s

z 2. jednání Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 17. 2. 2009 od 14 hod. 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Program jednání:

  1. Zahájení 
  2. Problematika nemocnice Vrchlabí
  3. Žádosti - regulační poplatky 
  4. Informace ze zdravotnictví 
  5. Rodinné pasy 
  6. Informace o dotačnímu řízení 
  7. Informace k individuálním projektům 
  8. Informace ze sociální oblasti 
  9. Žádosti - Vysoké Veselí, Diakonie Broumov
  10. Různé 

Jednání ve 14 hodin zahájil a řídil předseda Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly
všem členům výboru předány před zasedáním.

K bodu l
Zahájení, volba ověřovatele zápisu.

 jednomyslně byl schválen program 2. jednání Výboru sociálního a zdravotního
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu RNDr. Petr Žďánský, CSc.

 jednomyslně byl vzat na vědomí zápis z 1. jednání ze dne 8. 1. 2009 

 jednomyslně byli schváleni hosté:

 PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., vedoucí odboru sociálních věcí
 Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní 

ochrany
 Mgr. Jana Fiedlerová, referent oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní 

ochrany
 MUDr. Miroslav Švábl, ředitel Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Hlasování:
        Pro -   10
        Proti -        0
        Zdržel se -       0
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K bodu 2
Problematika nemocnice Vrchlabí 

- Česko-německá horská nemocnice (ČNHN) vykazuje ztrátové hospodaření 
- nemocnice požádala kraj o dotaci ve výši 6 mil. Kč na zajištění provozu v roce 2009
- kraj oslovil zdravotní pojišťovny a požádal je o vyjádření potřebnosti nemocnice 

Vrchlabí 
- závěry ze šetření se zdravotními pojišťovnami

- potřebnost ČHN pro území je na úrovni cca 60 %. Výjimkou je názor 
VZP, která potřebnost vidí pouze na 30 %. Důležitý pohled je právě VZP a 
zdravotní pojišťovny Škoda, které mají majoritní zastoupení v území 
vzhledem k počtu pojištěnců. Společně vidí tyto dvě pojišťovny 

potřebnost pouze na 40 %. Přesto lze tvrdit, že určitá potřebnost 
nemocnice pro území je.

- v názoru na potřebnost ambulantních oborů pro území se objevují 
odpovědi na škále od zajištění stávajícího rozsahu registrovaných 
ambulantních oborů až po vyjádření, že nejsou potřebné žádné obory.

- z pohledu lůžkové péče se jeví jako nejpotřebnější následná péče.
- zachování pohotovostní a záchranné zdravotní služby se jeví pro území

jako nutné a velmi potřebné

- návrh na poskytnutí finanční dotace na provoz nemocnice ve výši částky „de minimis“, tj. 
200 000 Euro pro rok 2009. Dotace bude sloužit na pokrytí nejpotřebnějších oborů –
lůžka interny, následnou péči a pohotovostní službu (LSPP). 

Diskuse: RNDr. Žďánský, MUDr. Tichý, MUDr. Vaník, MUDr. Štětina, RNDr. Stejskal,
MUDr. Veselý, Plass, Fiala

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 12
         Proti -   0
         Zdržel se -   0

USNESENÍ 2/9/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
informace PharmDr. Třešňákové k problematice Česko-německé horské nemocnice 
Krkonoše, s.r.o., Vrchlabí
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K bodu 3
Žádosti - regulační poplatky 

- členům výboru byly předloženy žádosti o proplácení regulačních poplatků nebo zařazení 
do sítě krajských lékáren

- proplácení regulačních poplatků je politické rozhodnutí
- legislativní proces je rozhodnut (poplatky zachovány, zákon platí ve změněné formě, 

změněna forma koho se poplatky týkají) 
- byl diskutován názor na rovnost podmínek pro všechny poskytovatele zdravotní péče 

Diskuse: Plass, Fiala, RNDr. Žďánský, RNDr. Stejskal, Trkalová, MUDr. Vaník

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 12
         Proti -   0
         Zdržel se -   0

USNESENÍ 2/10/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. k o n s t a t u j e 
1. že, zaujal stanovisko k regulačním poplatkům ve zdravotnictví na minulém 

jednání
2. že, žádosti o rovný přístup pro poskytovatele zdravotnické péče předává k 

projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
II. u k l á d á 

MUDr. Jiřímu Veselému, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 
Termín: 5.3.2009

K bodu 4
Informace ze zdravotnictví 

- na ředitele Zdravotnického holdingu, a.s, byl navržen PhDr. Martin Scháněl, Ph. D.
- uzavřena smlouva o spolupráci s firmou CoSystém, která má pomoct nastolit nový 

systém fungování holdingu a podílet se na zpracování koncepce zdravotnictví
- informace o návrhu na ustanovení Komise rady pro zdravotnictví s náplní: najít optimální 

strukturu řízení zdravotnictví v kraji, zpracování koncepce zdravotnické péče v kraji
- krátkodobá koncepce zdravotnictví by měla být hotova do tří měsíců – základní směry, 

analytická data

MUDr. Švábl – informace o Oblastní nemocnici Náchod, a.s. 
- nemocnice není schopna zajistit provoz porodnice v Opočně
- ztráta personálu (sestry, lékaři)
- pracoviště  Opočno vytváří velké finanční ztráty 
- nastíněny varianty řešení finančních ztrát
- ekonomický problém od roku 2005, od roku 2007 personální problémy, 
- dojde k utlumení zdravotnické péče (v Broumově tento stav již nastal – chirurgie)
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Diskuse: RNDr. Stejskal, MUDr. Švábl, Trkalová, RNDr. Žďánský, MUDr. Štětina

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti -   0
         Zdržel se -   1

USNESENÍ 2/11/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
1. informace od PharmDr. Třešňákové o situaci ve zdravotnictví a Zdravotnickém 

holdingu, a.s.
2. informace od MUDr. Švábla o situaci v Oblastní nemocnici Náchod, a. s.

II. p o d p o r u j e 
zřízení komise Rady Královéhradeckého kraje pro koncepci zdravotnictví v 
Královéhradeckém kraji

K bodu 5
Rodinné pasy 

- Mgr. Fiedlerová představila záměr projektu Rodinné pasy
- k projektu již přistoupilo šest krajů: Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký, Zlínský, 

Ústecký a Pardubický
- podstatou projektu je podpora rodin prostřednictvím systému nabídky slev 

poskytovaných rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let věku na nejrůznější 
výrobky a služby poskytované veřejnými i soukromými subjekty

- cílem projektu je zajistit takové slevy, aby celý projekt přinesl zajímavou finanční úlevu 
v rodinném rozpočtu

- dalším přínosem je rovněž zvýšení návštěvnosti kulturních a přírodních památek a 
propagace zapojených regionů

- Komise Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti na nejbližším zasedání bude 
projednávat koordinaci projektu rodinných pasů v krajích

Diskuse: Ing. Uchytil, MUDr. Vambera, PhDr. Scháněl, Trkalová, MUDr. Štětina, 
RNDr. Stejskal, Plass

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 12
         Proti -   0
         Zdržel se -   0
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USNESENÍ 2/12/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit záměr zavedení projektu Rodinných 
pasů v Královéhradeckém kraji

II. u k l á d á 
MUDr. Jiřímu Veselému, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 
Termín: 5.3.2009

K bodu 6
Informace o dotačním řízení 

- Mgr. Černý popsal průběh dotačního řízení a vyhodnocování tohoto řízení
- současná situace v dotačním řízení viz. bod 8

Diskuse: PhDr. Scháněl, RNDr. Stejskal, Mgr. Černý

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 12
         Proti -   0
         Zdržel se -   0

USNESENÍ 2/13/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o dotačním řízení v sociální oblasti v Královéhradeckém kraji

K bodu 7
Informace k individuálním projektům 

- Zastupitelstvo usnesením ZK/25/1647/2007 schválilo přípravu čtyř individuálních 
projektů zaměřených na podporu rozvoje sociální oblasti kraji. 

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s Centrem EP připravil 4 žádosti o 
finanční podporu do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost: 

1. Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
2. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 

Královéhradeckého kraje III.
3. Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
4. Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém 

kraji
- cílem těchto projektů je podpořit rozvoj sociálních služeb, systém plánování a kvality 

sociálních služeb, rozvoj služeb pro ohrožené romské lokality a zabezpečit agendy 
spojené se vzděláváním sociálních pracovníků, to vše za účasti finančních prostředků 
plynoucích z evropského sociálního fondu.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 12
         Proti -   0
         Zdržel se -   0

USNESENÍ 2/14/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o individuálních projektech, odvětví sociálních věcí, Královéhradeckého 
kraje

K bodu 8
Informace ze sociální oblasti 

A) Poskytnutí bezúročné půjčky příspěvkovým organizacím, odvětví sociálních věcí

- pro rok 2009 byly ze strany MPSV poskytnuty dotace na provoz sociálních zařízení, 
zřízených Královéhradeckým krajem v celkové výši 106 mil. Tato částka je tedy oproti 
dotacím poskytnutým pro rok 2008 ve výši Kč 223,4 celkem o 117,4 mil. Kč nižší.

- v současné době poskytuje kraj příspěvek na provoz svých zařízení ve výši 35 mil Kč a z 
této částky odvádějí organizace 23 mil. Kč do fondu rozvoje. Na provoz jim tedy zbývá 
cca 12 mil. Kč a kraj by tedy měl dofinancovat tuto částku přibližně částkou ve výši 55 
mil. Kč.

- předběžná hodnota částky, vyčleněné na dofinancování provozu sociálních zařízení v 
Královéhradeckém kraji z přebytku rozpočtu Královéhradeckého kraje roku 2008, je 50 
mil. Kč

- předpokládá se, že ze strany MPSV bude částečně přehodnocena výše poskytnutých 
dotací a pobytové služby v královéhradeckém kraji obdrží ještě navýšení dotace pro rok 
2009

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování:
         Pro - 11
         Proti -   0
         Zdržel se -   0

USNESENÍ 2/15/2009/VSZ
Výbory Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na poskytnutí půjčky 
příspěvkovým organizacím kraje, odvětví sociálních věcí

II. u k l á d á 
MUDr. Jiřímu Veselému, předsedovi výboru
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém usnesení 
Termín: 5.3.2009
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B) Zřízení komisí Rady Královéhradeckého kraje

- Komise specifické prevence
- Komise pro začleňování seniorů
- Komise pro zdravotně postižené
- Komise – Rada pro rozvoj lidských zdrojů
- Komise pro rodinnou politiku

K bodu 9
Žádosti - Vysoké Veselí, Diakonie Broumov, Sněžensko

Diakonie Broumov
- žádost o zvážení možné formy podpory - sociální služby Diakonie Broumov ve věci 

dotací
- Město Broumov nemá zájem projekty Diakonie Broumov podporovat – poskytované 

sociální služby nejsou pro region přínosem
- Diakonie v minulém roce získala od kraje půjčku na řešení individuálních projektů

Závěr:
Situace je komplexně řešena prodloužením splatnosti půjček na individuální projekty

Město Vysoké Veselí
- žádost o finanční prostředky na dostavbu bytů sociálního charakteru „Chráněné byty 

Vysoké Veselí“, 5.000.000,- Kč

Sněžensko, o. p. s.
- žádost o poskytnutí finanční účelové dotace na II. etapu výstavby „Rehabilitačně naučné 

stezky“ ve Sněžném v Orlických horách, 200.000,- Kč

Závěr:
Žádosti Města Vysoké Veselí a Sněžensko, o. p. s., byly odloženy na příští jednání s tím, že 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví dodá podrobnější informace

Diskuse: RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý, Ing. Winter, PhDr. Scháněl, Mgr. Černý

K bodu 10
Různé

Rozdělení výboru sociálního a zdravotního.
Do dalších jednání zařadit více informací o Zdravotnickém holdingu, a.s.
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Závěr

Předseda poděkoval členům výboru sociálního a zdravotního za účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 17 hodin jednání ukončil. 

Příští jednání výboru bude dne 17. 03. 2009 ve 14:00 hodin.

Zapsala: Veronika Čudová

………………………………………..
MUDr. Jiří Veselý
předseda výboru 

………………………………………….
RNDr. Petr Žďánský, CSc.

ověřovatel zápisu




