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Z á p i s 

 
z 1. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 3. 2009 od  13.00 hod., v zasedací místnosti N2.902  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková – člen Rady KHK  
 
Omluveni: MUDr. Ladislav Tichý, MUDr. Jan Vaník, MUDr. Josef Otava 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Volba místopředsedy  
  3.  Organizační záležitosti  
  4.  Projednání investic  
  5.  Informace ze zdravotní oblasti  
  6.  Různé  
 
 
Jednání v 13.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdavotního 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 1. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 
§ jednomyslně byl  schválen ověřovatelem zápisu MUDr. Jiří Štětina 

 
§ jednomyslně byli schváleni hosté: 

 
§ PhDr. Martin Scháněl, ředitel ZH KHK 

§ Bc. Jaroslava Levitnerová, odbor SV a zdravotnictví 

§ Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK a koordinátor mezi ZH KHK a KHK 

§ Vladimír Hrádek, ekonom ZH KHK 

 
 
Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
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 K bodu 2 
Volba místopředsedy  
 
Na funkci místopředsedy Výboru zdravotního byl navržen MUDr. Jiří Vambera. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  - 0  
         Zdržel se -  0 
 
 
 USNESENÍ 1/1/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  MUDr. Jiřího Vamberu místopředsedou výboru zdravotního  
 
 
K bodu 3 
Organizační záležitosti  
 
Byly navrženy termíny jednání Výboru zdravotního na 1. pololetí 2009: 
7. 4. 2009, 19. 5. 2009, 9. 6. 2009 vždy od 14.00 hodin 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 1/2/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán zasedání výboru zdravotního na 1. pololetí 2009: 

   7. 4. 2009 
 19. 5. 2009 
   9. 6. 2009 
 Vždy od 14.00 hodin 

 
 
K bodu 4 
Projednání investic -  

a) Stanovit specifikaci investic ZZS KHK 
b) Schválení návrhu čerpání FRR KHK v roce 2009 

 
Z důvodu požadavku na přesnou specifikaci investic pro ZZS KHK a nabídky odborné pomoci 
při posouzení potřebnosti nákupu přístrojů a zařízení, byl tento bod rozdělen na dvě usnesení 
 
       -   Převážná část navržených investic jsou investice Zdravotnického Holdingu  KHK 

- Požadavky na investice v jednotlivých nemocnicích jsou převážně na řešení havarijních 
stavů  
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- Vzhledem ke špatnému technickému stavu velké části budov s četnými haváriemi 
v Oblastní nemocnici Náchod je koncepčním řešením postupná výstavba, připravuje se 
projektová dokumentace 

- Vybavení zdravotnické záchranné služby  KHK je na dobré úrovni, aktuální potřebnost 
nákupu nových přístrojů pro ZZS je nutné posoudit v kontextu s potřebami ostatních 
zdravotnických zařízení 

- Zvážit a posoudit možnost čerpání finančních prostředků na některé investiční akce 
z Regionálního operačního programu 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení a) 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9  
         Proti  - 0  
         Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 1/3/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. u k l á d á  
  ukládá řediteli Zdravotnického holdingu KHK a.s. stanovit specifikaci investic 

Zdravotnické záchranné služby KHK. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení b) 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9  
         Proti  - 0  
         Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 1/4/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  schvaluje návrh čerpání Fondu rozvoje a reprodukce KHK v roce 2009 s 

výjimkou bodu 24) - ZZS KHK, který bude schválen po předložení specifikace. 
 
 
K bodu 5 
Informace ze zdravotní oblasti  
 

- Informace PharmDr. Třešňákové k poskytnuté dotaci ČNHN ve Vrchlabí – poskytnuta na 
překlenovací období než bude rozhodnuto o další koncepci. Dotace je poskytována 
postupně na základě předložených potřebných dokumentů a vyúčtování. 

- Je  potřeba vytvořit dlouhodobou celkovou koncepci zdravotnictví v Královéhradeckém 
kraji odpovídající současným potřebám, zahrnující zlepšení kooperace jednotlivých 
nemocnic a restrukturalizaci péče v některých zařízeních  
 
Diskuse: MUDr. Štětina, MUDr. Veselý, p. Fiala, PharmDr. Třešňáková, PhDr. Scháněl, 
MUDr. Hejzlar, MUDr. Koblása, MUDr. Vambera 
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 K bodu 6 
Různé  

- Činnost Komise Rady pro činnost Zdravotnického holdingu 
- Uzavírání nebo omezení jednotlivých oddělení v nemocnicích 

–  dosud neprobíhá hlášení přechodného omezení provozu v jednotlivých 
nemocnicích ZH KHK, 

– ředitel ZH KHK se pokusí o nastavení systému k oznámení veřejnosti o uzavření 
oddělení v nemocnicích. 

– Zastupitelstvem kraje nebylo dosud projednáno uzavření porodnického oddělení 
v Opočně  

- Historicky se vyvinuly rozdílné úhrady za bod vykázaný zdravotním pojišťovnám 
v jednotlivých nemocnicích, sjednocení plateb by vyřešilo sloučení nemocnic v jednu. 

 
 Diskuse: p. Trkalová, MUDr. Veselý, MUDr. Hejzlar, MUDr. Koblása, PhDr. Scháněl 
 
Závěr 
 

Předseda poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15.10 hodin jednání ukončil.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 7. 4. 2009 od 14. 00 hodin. 

  
 
 

 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


