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Z á p i s 
 

ze  14. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 13. 10. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Pačesný,  MUDr. Tichý, p. Vodičková, MUDr. Fink, MUDr. Švábl 
  
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na darování sanitních vozidel  
  5.  Koncepce zdravotnictví  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 14. výboru zdravotního  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.00 hodin 
předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, který přivítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil 
jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
 
Předseda výboru podal návrh na: 
I. Schválení  navrženého programu 14.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 14. 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: 
  Ing. Ludmilu Bášovou - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 

MUDr. Jiřího Skřivánka MBA   předsedu představenstva ZH KHK 
Dr. Ing. Bedrlíka - IT manažera ZH KHK 

  Mgr. Karla Baše - právníka ZH KHK 
  Ing. Zuzanu Bartošovou - místopředsedu představenstva ZH KHK 
  Ing. Josefa Prokeše - člena představenstva ZH KHK  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování:  k návrhu  I - II  - III současně   
Pro  - 8      
Proti  - 0          
Zdržel se - 0     
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USNESENÍ 14/73/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 14. 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 
MUDr. Jiřího Skřivánka MBA   předsedu představenstva ZH KHK 
Dr. Ing. Bedrlíka - IT manažera ZH KHK 
Mgr. Karla Baše - právníka ZH KHK 
Ing. Zuzanu Bartošovou - místopředsedu představenstva ZH KHK 
Ing. Josefa Prokeše - člena představenstva ZH KHK 

 
 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
K jednotlivým usnesením z minulého jednání se vyjádřili: 
PharmDr. Třešňáková 
MUDr. Plzák 
MUDr. Skřivánek 
Dr. Ing. Bedrlík 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 8  
Proti  -  0 
Zdržel se - 0   
 
USNESENÍ 14/74/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení ze 14. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 
 
 K bodu 4 
Návrh na darování sanitních vozidel  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová, doplnila PharmDr. Třešňáková 
Dne 8.9.2014 Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/25/1117/2014 projednala vyjmutí 
nepotřebných sanitních vozidel z hospodaření příspěvkové organizace  Zdravotnická záchranná 
služba Královéhradeckého kraje. Jedná se o vozidla, které již nesplňují požadavky sanitních 
vozů RLP, RZP pro ZZS KHK a staly se tak pro ZZS KHK nepotřebnými a souhlasila s jejich 
darováním následovně:  
Statutárnímu městu Hradec Králové pro Městskou polici Hradec Králové pro převozy 
podnapilých osob do protialkoholní záchytné stanice: 
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VW Transporter RZ: 2H0 9247, osobní automobil sanitní , r.v. 2003, motor vznětový 
AXL - 2461 ccm, 75kW,pohon Syncro 140kW,pohon 4Motion, vysoká střecha, počet 
míst 3+2-0-1, najeto k 18.06.2014, 181837 km, STK do 20.05.2015, Evidenční číslo: 
HM000247, pořizovací cena: 1 649 996,- Kč, zůstatková cena: 0,- Kč 
 
Městu Úpice pro Sbor dobrovolných hasičů pro zásahovou jednotku k přepravě osob a 
materiálu na místo mimořádné události: VW Transporter RZ: 2H8 3731, osobní 
automobil sanitní , r.v. 2005, motor vznětový AXE - 2461 ccm, 140kW, pohon 4Motion 
vysoká střecha, počet míst 3+2-0-1, najeto k 18.06.2014,224350 km, STK do 
15.08.2015 Evidenční číslo: HM000498, pořizovací cena: 1 753 227,- Kč, zůstatková 
cena: 35 065,- Kč. 

Výše uvedené je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších 
předpisů. Bez právních dopadů. Není v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění. Darovací smlouvy nemají dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  8 
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 14/75/2014/VZ 
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit darovací smlouvy na nepotřebná sanitní vozidla pro Statutární město Hradec 

Králové a Město Úpice dle předloženého návrhu 
 
 
 K bodu 5 
Koncepce zdravotnictví  
 
Bod zařazen dle usnesení z minulého výboru zdravotního: 
 
USNESENÍ VZ/13/72/2014   
Výbor zdravotní  
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o potřebě zpracování nové Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 

2016 – 2020 a dále se tímto bodem bude zabývat na příštím jednání výboru zdravotního 
 
Mgr. Karel Baše prezentoval všem členům výboru základní pracovní materiál k nové Koncepci 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro dalším období. Zdůraznil, že je to materiál základní  
a bude se dále dopracovávat a v souvislosti s tím, požádal všechny členy výboru zdravotního o 
zasílání námětů a připomínek. 
 
Diskuse k tomuto tématu se zúčastnili: 
MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Skřivánek, p. Řezníčková, Ing. Bášová, MUDr. 
Plzák, MUDr. Trpák, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Voborník 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 8  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 14/76/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  členy výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o prostudování 

materiálu ke Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje, který jim bude zaslán 
elektronicky a zpracování námětů a připomínek 
Termín: do 14. 11. 2014 

 
 
 K bodu 6 
Různé  
 
MUDr. Trpák uvedl, že usnesením z minulého výboru zdravotního byly vzneseny následující 
požadavky: 
 
USNESENÍ VZ/13/69/2014   
Výbor zdravotní Zastupitelstva 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci k vývoji hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. s tím, že žádá o vysvětlení výši 

poplatku za energie v Oblastní nemocnici Jíčín a.s. a Oblastní nemocnici Náchod a.s 
II.  ž  á  d  á   
    Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. o poskytnutí schváleného upraveného rozpočtu 

Zdravotnického holdingu KHK a.s. na rok 2014 
III.  p  o  v  a  ž  u  j  e   
    za důležité aby se příštího jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zúčastnil předseda 

představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. MUDr. Jiří Skřivánek, 
MBA a představil fungování a financování Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 

IV.  p  o  ž  a  d  u  j  e   
    od radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje a předsedy představenstva Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje a.s. vysvětlení, proč jsou po jednotlivých nemocnicích 
nově požadovány vysoké platby pro Zdravotnický holding KHK a.s., za účast jejich zástupce v 
představenstvu nemocnic. Tento paušál, odhadem 1,5 mil Kč ročně, je dalším zvyšováním nákladů 
nemocnice a odčerpáváním prostředků na zdravotní péči 

V.  ž  á  d  á   
    aby na příštím jednání výboru zdravotního byla přednesena zpráva o vývoji příprav obnovy NIS v 

jednotlivých nemocnicích a zároveň žádá o účast IT experta Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. na jednání výboru zdravotního 

 
Na základě těchto požadavků byl členy představenstva a IT manažerem prezentován materiál 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.: 
 
MUDr. Skřivánek prezentoval fungování, hlavní úkoly a další výhled Zdravotnického holdingu 
Ing. Prokeš – prezentoval financování a výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu 
Ing. Bartošová – prezentovala systém a výsledky výběrových řízení Zdravotnického holdingu 
Dr. Bedrlík – prezentoval IT systém a jeho další výhled ve Zdravotnickém holdingu 
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Diskuse k odprezentovaným materiálům se zúčastnili: 
p. Řezníčková, Ing. Bartošová, MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, Mgr. Baše, p. Fialová, MUDr. 
Skřivánek, Dr. Bedrlík, MUDr. Plzák, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková 
 
Vzhledem k tomu, že po skončení diskuse nebyl výbor již usnášeníschopný, tak nebylo přijato 
žádné usnesení. 
  
 
 K bodu 7 
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 16.50  hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 24. 11. 2014 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
 
 
  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


