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Z á p i s 

 
z 9. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24.11.2009 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. J.Třešňáková, J. Bém,      
  
Omluveni: MUDr. Otava, MUDr. Tichý, R. Fiala 
  
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Informace o připravenosti Královéhradeckého kraje k pandemické chřipce  
  5.  Zdravotnická záchranná služba KHK  
  6.  Hospodaření ZH KHK  
  7.  Dotace nemocnicím na dohodnuté navýšení mezd sester - doplatek  
  8.  Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce v odvětví zdravotnictví  
  9.  Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky Protialkoholní záchytné stanici KHK  
  10.  Návrh termínů zasedání výboru zdravotního na rok 2010  
  11.  Různé  
  12.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání v 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly 
všem členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  

• navržený program 9. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
§ ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina. 
§ přítomní  hosté dle prezenční listiny: 

- Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK a koordinátor mezi ZH KHK a KHK  
- MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK 
- Ing. Petra Jirásková, oddělení zdravotnictví KHK 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování k bodu  I. a III usnesení VZ/43./2009VZ 
         Pro  -   9 
         Proti  -   0 
         Zdržel se -   0 
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Hlasování k bodu II. usnesení VZ/43./2009VZ        
         Pro  -   8 
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   1  
 
 
USNESENÍ VZ/9/43/2009   
Výbor zdravotní  
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    program 9. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    ověřovatelem zápisu  MUDr. Jiřího Štětinu 
III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    přítomné hosty dle prezenční listiny: 

- Libuši Hronovskou, ekonoma ZH KHK a koordinátora mezi ZH KHK a KHK  
- MUDr. Jiřího Maška, ZZS KHK 
- Ing. Petru Jiráskovou, oddělení zdravotnictví KHK 

 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru konstatoval, že usnesení VZ/5/28/2009 bylo splněno,  usnesení k hospodaření 
ZH KHK je plněno průběžně, další usnesení s  úkoly pro PhDr. Scháněla  Ph.D.  budou plněna 
v roce 2010, ostatní usnesení byla vzata na vědomí.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ VZ/9/44/2009   
Výbor zdravotní  
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    kontrolu usnesení 
 
 
 
 K bodu 4 
Informace o připravenosti Královéhradeckého kraje k pandemické chřipce  
 
Ing. Jirásková informovala o připravenosti Královéhradeckého kraje na pandemickou chřipku, 
příprava začala už v dubnu: 
• nákupem vakcín, 
• Královéhradecký kraj obdržel vakcinační strategii, kde byly určeny skupiny lidí, které je 

potřeba přednostně očkovat (zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních ústavech, 
chronicky nemocní atd.). 

• očkovací centra jsou zřízena v nemocnicích Královéhradeckého kraje včetně Fakultní 
nemocnice, 

• Královéhradecký kraj má svůj pandemický plán, který je připraven pro všechny pandemie 
obecně, 
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MUDr. Vambera – dotazy: 
1. Jaká je aktuální situace pandemické chřipky v Královéhradeckém kraji? 
2. Jak se bude hospodařit s dávkami očkovací látky, které se nespotřebují?  
3. Jaká jiná opatření kromě očkování budou zapotřebí uplatnit? 
 
Ing. Jirásková - odpověď 
1. Nejvíce je postižena skupina do 14 let jak sezonní, tak i prasečí chřipka, aktuální informace 

jsou vyvěšeny na internetových stránkách KHS Královéhradeckého kraje, hranice epidemie 
v Královéhradeckém kraji zatím není dosaženo. 

2. Uvažuje se o tom, že zbývající dávky budou postoupeny dalším skupinám, které nebyly 
zahrnuty ve vakcinační strategii.  

3. Další opatření - zákazy návštěv, nákup pomůcek (roušky, ventilátory apod.), každá 
nemocnice řeší svou aktuální situaci, jsou posíleny služby na zdravotnických pohotovostech, 
bude rozšířena pracovní doba, kde služby budou posíleny z řad praktických lékařů. 

 
p. Hronovská  
• Nemocnice ZH KHK jsou předzásobeny zdravotnickými pomůckami na 3 měsíce dopředu. 
 
PharmDr. Třešňáková 
• Je jednáno s Královéhradeckou lékárnou, že v případě pandemie by lékárny držely 

pohotovost do 22.00 hodin. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ VZ/9/45/2009   
Výbor zdravotní  
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informace o připravenosti Královéhradeckého kraje k pandemické chřipce 
 
 
 K bodu 5 
Zdravotnická záchranná služba KHK  
 
MUDr. Mašek informoval o úsporných krocích ve Zdravotnické záchranné službě dle požadavku 
z minulého zasedání : 

…. „MUDr. Mašek byl požádán, aby vedení ZZS KHK předložilo podrobnější výkaz 
ekonomických ukazatelů pro konečné doporučení provozní dotace na rok 2010“. 
 
Úsporná opatření byla dle jednání s Královéhradeckým krajem a dále na poradě vedení ZZS 
KHK se zvážením rizik, zredukována na 3 kroky: 
• Převedení RLP posádky Hořice na posádku RZP, zajištění dostupnosti lékaře z okolí 

výjezdových středisek. 
• Od 1. 1. 2010 zrušení bez náhrad stanoviště tzv. dálniční hlídky v obci Pravy na Pardubicku a 

převedení do Hradce Králové. 
• Zrušení služby pro meziměstský převoz dárců, nebo orgánů pro transplantace a zrušení  

služby pro převoz kriticky nedonošených pacientů, kde byla přijata jiná opatření. 
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Další diskuse: MUDr. Mašek, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková  
- potřeba iniciovat setkání se starostou Hořic ve věci zajištění zdravotnické záchranné 

služby z jiné oblasti. 
- vyhodnocení potřeby přítomnosti lékaře na místě zásahu při výjezdech ZZS  
- posílení oblasti Nové Paky 
- trend RZP posádek narůstá, v Královéhradeckém kraji je snaha o udržení lékařů  

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ VZ/9/46/2009   
Výbor zdravotní  
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o připravovaných změnách v organizaci péče Zdravotnické záchranné 

služby 
 
 
 K bodu 6 
Hospodaření ZH KHK  
P. Hronovská seznámila s předběžnými výsledky hospodaření, na minulém zasedání výboru 
zdravotním  byly předány oficielní výsledky za září, další výsledky budou známy na konci 
listopadu. Žádná z nemocnic by díky dotacím  neměla skončit ve ztrátě.  
 
p. Řezníčková – dotaz na ztrátu v nemocnici Rychnov nad Kněžnou. Odpověděla PharmDr. 
Třešňáková 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ VZ/9/47/2009   
Výbor zdravotní  
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
     informaci o hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
 
 
 K bodu 7 
Dotace nemocnicím na dohodnuté navýšení mezd sester - doplatek  
 
Materiál k tomuto bodu bude předložen na zasedání  Zastupitelstva dne 2. 12. 2009. S uvedeným 
materiálem seznámila členy výboru zdravotního p. Hronovská.  
 
k bodu – úprava rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví 
V rámci rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví, bylo navrženo snížit ostatní běžné výdaje o 11.517 tis. Kč a 
současně zvýšit o 11.243,6 tis. Kč neinvestiční transfery zdravotnickým akciovým společnostem na 
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pokrytí navýšení mzdových nákladů na sestry a Městské nemocnici, a.s., Dvůr Králové n. L. na pokrytí 
nákladů na parkové úpravy schválené usnesením Rady č. RK/2/85/2007 ze dne 31.1.2007 a o 273,4 tis. 
Kč zvýšit příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na 
dokrytí nákladů na zajištění pobytu dětí v dětských ozdravovnách z oblastí zasažených povodní v období 
za 07-08/2009.  
Královéhradecký kraj nabídl rodinám z krajů postižených povodněmi možnost ubytování dětí v dětských 
ozdravovnách. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, na základě této nabídky, umístilo děti na 
ozdravný pobyt bez nároku úhrady od VZP v Dětské ozdravovně Pec pod Sněžkou a Dětské ozdravovně 
Království a požádalo o proplacení nákladů ve výši 583.211,- Kč. Z kapitoly 18 – krizového řízení obdrží 
příspěvková organizace na úhradu těchto nákladů částku 309.739,-- Kč. dětí z postižených oblastí 

 
Diskuse: 
p. Řezníčková vznesla dotaz k systému rozdělení dotace 90 mil. Kč pro nemocnice, odpověděla 
PharmDr. Jana Třešňáková – systém rozdělení dotací se vytváří, bude projednán na lednovém 
zasedání VZ 

 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ VZ/9/48/2009   
Výbor zdravotní  
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o dotaci na dohodnuté navýšení mezd zdravotních sester 
 
 
 K bodu 8 
Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce v odvětví zdravotnictví  
 
Změna FRR v odvětví  zdravotnictví– část VI 
Tento bod byl projednán v Radě Královéhradeckého kraje dne  11. 11. 2009 a je předkládán 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 2. 12. 2009 
 
Na základě výsledků výběrových řízení došlo u níže uvedených akcí k podstatným finančním 
úsporám. Jedná se o tyto akce : 
1) Rekonstrukce energokanálu- Dolní nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. / ZD/402/09 
2) Instalace boxů pro zemřelé na oddělení patologie Oblastní nemocnice Náchod a.s. /ZD415/09 
3) Posílení trafostanice Horní nemocnice Oblastní nemoc nice Náchod a.s. /ZD/416/09 
4) Oprava krytiny výměníku Dolní nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. /ZD/401/09 
5) Rekonstrukce přívodu el.energie k operačním sálům Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

/ZD/433/09 
6) Přesun gastroenterologického pracoviště v Oblastní nemocnici Jičín a.s. /ZD/421/09 
7) Monitorovací centrála pro nemocnici Nový Bydžov, Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

/ZD/420/09 
8) HW LIS,síť,aktivní prvky v rámci digitalizace Oblastní nemocnice Trutnov a.s. /ZD/446/09 
 
Návrh k zapojení těchto prostředků k částečnému zabezpečení rozpočtových úprav v rámci 
kapitoly na investiční akci: 
• Přístavba a stavební úpravy RDG a chirurgického pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad 

Kněžnou a.s..  
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• Digitalizace pracovišť RDG nemocnic  začleněných do ZH KHK. I.etapa.  
• II. etapa rekonstrukce Generelu-projektová dokumentace, Oblastní nemocnice Náchod a.s  
• Oprava interního monitorovacího systému Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
 
Změna FRR v odvětví zdravotnictví - část VII 
Tento bod byl projednán v Radě Královéhradeckého kraje dne  16. 11. 2009 a je předkládán 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 2. 12. 2009 
 
Navrhované změny jsou určeny na  přerozdělení  schválených prostředků  pro  Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje a.s. na zdravotnická  zařízení,  která jsou součástí  holdingu. 
Akce souvisí se zaváděním laboratorního  informačního  systému  a  tvorbou síťové struktury 
nemocnic. 
Z upraveného  plánu  „Síťové struktury RDG pracovišť, součást digitalizace  nemocnic“ , objem 
deponovaný na ZH KHK a.s. -  3 000 000,- Kč, převést na : 
1) „Propojení  transfuzní stanice a serveru „ Oblastní nemocnice Trutnov a.s. převést  

1 000 000,- Kč 
2) „Zřízení bezdrátového propojení polikliniky a  nemocnice“,  Městské nemocnice Dvůr 

Králové n.L. a.s. převést 650 000,- Kč 
3) „Kabelizaci  optické sítě „ Oblastní nemocnice Rychnov nad Kžežnou a.s. převést  700 000,-

Kč. 
4) Na částečné  finanční pokrytí  havárie plicního ventilátoru oddělení ARO Oblastní nemocnice 

Rychnov  n.Kněžnou a.s. ve výši 650 000,- Kč s tím, že zůstatkový objem do pořizovací 
hodnoty přístroje ve výši  700 000,- Kč bude  pokryt z nečerpaného zůstatku v rámci FRR 
odvětví zdravotnictví. 

Z plánu „ Upgrade laboratorního systému nemocnic“, objem deponovaný na ZH KHK a.s. 
10 315 000,- Kč, převést na „Upgrade aktivních prvků nemocnice Jičín a bezdrátové propojení 
sítě nemocnice Nový Bydžov  a Jičín. Oblastní nemocnici Jičín a.s.  2 300 000,- Kč  Zůstatek 
objemu je vázán na smluvní ujednání s firmou STAPRO s.r.o., se sídlem Perštýnské náměstí, 
Pardubice. Finanční  plnění je vázáno na uzavření jednotlivých smluvních realizačních etap.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ VZ/9/49/2009   
Výbor zdravotní  
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navržené změny čerpání Fondu rozvoje a 

reprodukce v odvětví zdravotnictví Královéhradeckého kraje 
 
 
 K bodu 9 
Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky Protialkoholní záchytné stanici KHK  

 
Na přelomu roku 2008 a 2009 byl proveden finanční audit organizace Protialkoholní záchytné 
stanice Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace za období od 1.1.2004 – 30. 11. 2008.  
 
Bylo konstatováno, že cílem hospodaření není tvorba zisku, ale zabezpečení předmětu činnosti, 
kterým je zajištění osob ohrožujících svým chováním při nadměrném požití alkoholických 
nápojů sebe, jiné osoby, veřejný pořádek a majetek svůj nebo jiných osob po dobu nezbytně 
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nutnou a zajištěním léčebně preventivní ambulantní činnosti provozováním protialkoholní 
poradny. 
 
V rámci provedení finančního auditu jednotlivých oblastí byl zjištěn významný nedostatek, a to 
nesprávné účtování výnosů za ošetření klientů. Systém účtování se v organizaci odvíjel od 
vydaného Pokynu k nakládání s pohledávkami zřizovatelem s účinností od 1. 1. 2003, který 
byl v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou 505/2002 Sb. Organizace na 
základě tohoto pokynu měsíčně zpracovala seznam ošetřených klientů. U klientů, kteří ošetření 
uhradili, provedla zaúčtování do výnosů, u klientů, kteří ošetření neuhradili, vyčíslenou hodnotu 
za poskytnuté služby zaúčtovala v podrozvahové evidenci. V souvislosti se zjištěnými 
skutečnostmi organizace od 1.1.2009 účtuje všechny úkony za služby do výnosů (i neuhrazené), 
jsou součástí hospodářského výsledku a tím i součástí Přiznání k dani z příjmů. Na základě 
napravení zjištěných nedostatků v roce 2009 vzrostly pohledávky vůči klientům, kteří neuhradili 
svoje závazky vůči Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje. Jedná se o klienty 
v tíživé sociální situaci, většinou bez zaměstnání a bez vlastního domova. Organizace vykazuje 
sice zlepšený hospodářský výsledek, který ze zákona podléhá k přiznání k dani z příjmů, avšak 
snižují se jí disponibilní finanční prostředky. 
 
Z výše popsaných skutečností navrhujeme snížit neinvestiční příspěvek na provoz Protialkoholní 
záchytné stanici KHK ve výši 720,0 tis. Kč a ve stejné výši poskytnout příspěvkové organizaci 
Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje bezúročnou půjčku na dobu určitou do 
31. 3. 2010. 
 
Z neoficiálních zdrojů  - poptáváním se v ostatních krajích bylo zjištěno:  
Karlovarský kraj: PZS funguje pod Zdravotnickou záchrannou službou  
Kraj Vysočina:  PZS Jihlava, funguje jako městské zařízení. Kraj pouze přispívá na  

zajištění zákonných povinností. 
Plzeňský kraj:  Byla vyhlášena veřejná zakázka. PZS zajišťuje nestátní zdravotnické  

zařízení s paušálním příspěvkem kraje. 
Liberecký kraj:  PZS nemá. Při krajské nemocnici Liberec, oddělení psychiatrie částečně  

zajišťují příjem občanů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Kraj hradí zvýšené náklady za příjem těchto pacientů. Poplatek za pobyt 
není ošetřené osobě předepsán. Zbytek nákladů se hradí z veřejného 
zdravotního pojištění. 

Ústecký kraj:  PZS nemá. Péči zajišťuje podobným způsobem jako Liberecký kraj  
v krajských zdravotnických zařízeních. 

Moravskoslezký kraj: 3 PZS jsou umístěny pod krajské nemocnice, 1 PZS je umístěna pod  
městskou nemocnici. 

Olomoucký kraj:  Byla vyhlášena veřejná zakázka. Vojenská nemocnice Olomouc  
(zřizovatel MO ČR) byla vybrána a zajišťuje pro kraj PZS za paušální 
platbu. 

Pardubický kraj:  PZS funguje při Krajské nemocnici Pardubice. 
Jihomoravský kraj:  Byla vyhlášena veřejná zakázka, PZS zajišťuje Psychiatrická léčebna Brno  

(zřizovatel MZ ČR) za paušální platbu od kraje. 
Královéhradecký kraj: Pravděpodobně jako jediný v ČR, zřídil samostatnou příspěvkovou  

organizaci. Většina zachycených pacientů jsou občané města Hradec 
Králové. Město přispívá na provoz PZS. Otázkou je, zda finanční 
prostředky poskytované kraji, pokrývají skutečné náklady na zajištění péče 
pro občany města. 

 
Poskytnutí bezúročné půjčky je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
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Diskuse:  
PharmDr. Třešňáková MUDr. Mašek, p. Trkalová, MUDr. Veselý, ing. Winter, p. Hronovská 

• Byla projednána otázka sociálně slabých (bezdomovců) pacientů umístěných na záchytce 
a jejich platby a dále otázka dalšího působení Protialkoholní záchytné stanice jako 
samostatné příspěvkové organizace z hlediska ekonomicky i odbornosti. informovala o 
návštěvě v tomto zařízení.  

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ VZ/9/50/2009   
Výbor zdravotní  
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí bezúročné půjčky Protialkoholní 

záchytné stanici Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 K bodu 10 
Návrh termínů zasedání výboru zdravotního na rok 2010  
 
Byly navrženy termíny dalších zasedání Výboru zdravotního pro 1. pololetí roku 2010 s ohledem 
na návrhy termínů Zastupitelstev Královéhradeckého kraje, které budou projednány dne 2. 12. 
2010 na jednání Zastupitelstva.  
Všechny termíny, které  byly navrženy jsou opět úterky, od 14.00 hodin. Lednový termín 
nekoliduje s termínem jednání výboru sociálního (termíny dalšího jednání VS nejsou dosud 
stanoveny). 
 
navržené termíny Zastupitelstva 2010           navržené termíny výboru zdravotního 2010 
 
28. 01.  čtvrtek                                                    úterý 19. 1. 2009   
          9. 2. 2009 
25. 03          9. 3. 2009 
        13. 4. 2009 
06. 05        11. 5. 2009 
17. 06          8. 6. 2009   
 
Termíny na 2. pololetí 2010 budou stanoveny na jednání VZ dne 8. 6. 2010 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9  
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
 
 



 9

USNESENÍ VZ/9/51/2009   
Výbor zdravotní  
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    plán termínů  zasedání výboru zdravotního na 1. pololetí 2010: 

19. ledna, 9. února,  9. března, 13. dubna, 11. května, 8. června - vždy v úterý 
od 14.00 hodin  

 
        MUDr. Hejzlar příchod 15.00 hodin 
 K bodu 11 
Různé  
 
p. Trkalová 
• dotaz k účetní závěrce Královéhradecké lékárny, která není zveřejněna na Obchodním 

rejstříku 
 
p. Řezníčková  
• dotaz na prezentovaný materiál (tabulky) ing. Tejkla na minulém jednání VZ a další postup, 

který měl být konzultován s jednotlivými nemocnicemi. 
 
MUDr. Štětina  
• dotaz na převod LSPP stomatologické do Fakultní nemocnice a investiční dotaci Fakultní 

nemocnici a dále dotaz na další využití uvolněných prostor v budově  Zdravotnické 
záchranné služby  

 
Další diskuse: 
PharmDr. Třešňáková, MUDr. Veselý, p. Hronovská, MUDr. Mašek, MUDr. Vaník, ing. Winter 
 
 K bodu 12 
Závěr 

Předseda poděkoval členům Výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15. 45 hodin jednání ukončil.  

 
Příští jednání výboru zdravotního se koná 19. 1. 2010 ve 14.00 hodin. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa  
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


