Zápis
z 19. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Tichý, Ing. Pačesný, MUDr. Fink, MUDr. Záleský, MUDr. Švábl
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola usnesení
Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
na 2. pololetí 2015
Návrh na zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s.
Zpráva z auditu systému ochrany osobních údajů Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s.
Zpráva o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za 4 měsíce roku 2015 a
výhled hospodaření nemocnice Náchod a Jičín na rok 2015
Informace k Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
Jednání 19. 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 19. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 19. jednání výboru
zdravotního a navrhl rozšířit program o bod „Informace k Domovu U Biřičky“. Dále se
přítomných členů výboru zeptal na další připomínky k navrženému programu. Rozšířený
a přečíslovaný program je navržen takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola usnesení
Informace k Domovu U Biřičky v Hradci Králové
Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje na 2. pololetí 2015
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6. Návrh na zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
7. Zpráva z auditu systému ochrany osobních údajů Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
8. Zpráva o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za 4 měsíce
roku 2015 a výhled hospodaření nemocnice Náchod a Jičín na rok 2015
9. Informace k Oblastní nemocnici Náchod a.s.
10. Různé
11. Závěr
II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník

III.

Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Zbyněk Chotěborský, předseda představenstva ON Náchod
Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí KÚ KHK
Ing. Josef Prokeš, člen představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s.
MUDr. Tomáš Jedlička, předseda představenstva ON Jičín

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

7
0
0

USNESENÍ 19/101/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 19. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, rozšířeného o nový bod: Informace k Domovu U Biřičky, který bude zařazen
jako bod 4 a ostatní body se posunou a přečíslují o 1 pozici
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí Odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Zbyňka Chotěborského, předsedu představenstva ON Náchod
Ing. Mgr. Jiřího Vitvara, vedoucího odboru sociálních věcí KÚ KHK
Ing. Josefa Prokeše, člena představenstva Zdravotnického holdingu KHK a.s
MUDr. Tomáše Jedličku, předsedu představenstva ON Jičín

K bodu 3
Kontrola usnesení
Všechna usnesení z minulých jednání výboru zdravotního jsou splněna.
MUDr. Plzák příchod 14.15 hod
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K bodu 4
Informace k Domovu U Biřičky
Mgr. Vitvar podal podrobnou informaci k situaci v Domově U Biřičky, kde došlo k přeregistraci
klientů Domova mezi dvěma lékaři. Přeregistrace byla provedena na žádost ředitelky Domova U
Biřičky, z důvodů nedostatečně zajištěné lékařské péče (cca 25 % obvykle poskytované péče).
Řešení této situace ředitelkou Domova, způsob provedení přeregistrace klientů a další procesy
v této věci zpochybnil a napadl MUDr. Bareš - lékař, od kterého byla klientela Domova U
Biřičky přeregistrována.
MUDr. Vitvar informoval o postupu Královéhradeckého kraje jako zřizovatele. Odbor sociálních
věcí KÚ KHK řešil řadu stížností jak od MUDr. Bareše, tak i anonymních. Pracovníci odboru
sociálních věcí i gestor za sociální věci Královéhradeckého kraje se sešli i s oběma lékaři a
snažili problém řešit. Odborem zdravotnictví proběhlo šetření ve věci přeregistrace včetně
oslovení několika vybraných klientů Domova a nebylo shledáno, že by přeregistrace proběhla
pod nátlakem, jak bylo zmiňováno ve stížnostech.
V současném stavu přešlo k novému lékaři asi 80 % původních klientů. Výnos zdravotního
pojištění se příchodem nového lékaře razantně zvýšil. Stížnosti od MUDr. Bareše ale pokračují a
problémy mezi ředitelkou Domova a lékaři je stále nedořešený.
Dále probíhala diskuse k tomuto tématu s podrobnějšími dotazy, názory ke způsobu a průběhu
přeregistrace a důvodům, které k tomu vedly. Byla zpochybňována i způsobnost některých
klientů Domova a jejich povědomí o přeregistraci. Diskuse se odvíjela i kolem etiky
tohoto jednání.
Diskuse:
MUDr. Veselý, MUDr. Voborník, MUDr. Trpák, Ing. Mgr. Vitvar, MUDr. Plzák,
p. Řezníčková, Ing. Bášová, PharmDr. Třešňáková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 19/102/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Domově U Biřičky v Hradci Králové

K bodu 5
Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2.
pololetí 2015
Předseda výboru zdravotního předložil návrhy termínů jednání výboru zdravotního na 2. pololetí
2015, členové výboru obdrželi návrhy elektronicky takto:
Termíny Zastupitelstva KHK
14. září 2015
26. října 2015
7. prosince 2015

Návrh termínů VZ
31. srpna 2015
12. října 2015
23. listopadu 2015
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 19/103/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2.
pololetí 2015 takto: 31. srpna 2015, 12. října 2015, 23. listopadu 2015.

K bodu 6
Návrh na zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s.
Seznámila PharmDr. Třešňáková
Královéhradecký kraj má dlouhodobě zájem na ekonomické stabilizaci zdravotnických
akciových společností, které prostřednictvím společnosti Zdravotnický
holding
Královéhradeckého kraje a.s. vlastní. Výsledky hospodaření zdravotnických akciových
společností za rok 2014 ukazují, že všechny tyto společnosti činí kroky směřující k vyrovnanému
hospodářskému výsledku, a to i při nižší vyrovnávací platbě za plnění závazku veřejné služby ze
strany Královéhradeckého kraje. V případě společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. (dále jen
ONNA) je však zřejmé, že s ohledem na hospodářské výsledky této organizace za několik
posledních let nebude možné tuto ekonomicky stabilizovat bez finanční účasti „vlastníka“, tzn.
Královéhradeckého kraje.
Nejvhodnější formou, jak stabilizovat ONNA je posílení základního kapitálu této společnosti,
které bude provedeno prostřednictvím zvýšení základního kapitálu společnosti Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. tak
veškeré prostředky získané formou zvýšení vlastního základního kapitálu použije na zvýšení
základního kapitálu ONNA. Vedle probíhajících organizačních změn v ONNA (které však
nemají vliv na rozsah poskytované zdravotní péče), bude zvýšení základního kapitálu ONNA
dalším krokem k tomu, aby se tato nemocnice stala pevnou součástí sítě nemocnic v kraji
v souladu se stávající i připravovanou koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého kraje.
S ohledem na výše uvedené je proto navrhováno, aby Královéhradecký kraj zvýšil základní
kapitál Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o částku 50.000.000,- Kč,
přičemž tato společnost následně použije získané finanční prostředky v plné výši ke zvýšení
základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Kontrola využití finančních prostředků ze strany Královéhradeckého kraje bude umožněna
zejména díky Smlouvě o využití finančních prostředků (viz příloha usnesení), která zakotvuje
oprávnění Královéhradeckého kraje kontrolovat, zda bude s finančními prostředky naloženo tak,
jak je předpokládáno, přičemž kontrolním oprávněním kraje korespondují sankce vůči
společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. v případě, kdy by došlo
k porušení smluvní povinnosti. Kontrola využití finančních prostředků je rovněž garantována
prostřednictvím dozorčí rady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.,
když členy tohoto orgánu jsou zástupci politické reprezentace Královéhradeckého kraje.
V rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2015 je deponováno v rezervě pro a.s. 50 mil. Kč.
Navrhujeme v rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2015 snížit v běžných výdajích
rezervu a.s. ve výši 50,0 mil Kč a současně o stejnou částku navýšit podíl v účasti a.s.
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Dále probíhala diskuse k těmto otázkám:
• Výše základního jmění ZH KHK a ON Náchod,
• Finanční podíl pro ON Jičín a ON Trutnov,
• Řešení úhrady nákladů z minulých let,
• Dotace z rezervy 50 mil. Kč.
Diskuse se zúčastnili:
MUDr. Veselý, Ing. Prokeš, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Voborník, p. Řezníčková, Ing.
Chotěborský
Návrh na usnesení:
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s. dle návrhu
hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

3
0
5

Usnesení nebylo přijato

K bodu 7
Zpráva z auditu systému ochrany osobních údajů Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s.
Seznámila PharmDr. Třešňáková
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje jsou předkládány informace o výsledcích auditu systému
ochrany osobních údajů, který byl proveden v akciových společnostech koncernu Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s.
Výsledkem provedeného auditu je zejména konstatování, že k úniku, ani zneužití dat u
auditovaných společností nedošlo. Provedený audit nicméně odhalil řadu rizikových faktorů
v oblasti zabezpečení dat. Na základě těchto zjištění jednotlivé auditované společnosti již
přistoupili k realizaci opatření, která bylo možné provést bezprostředně po seznámení s výsledky
provedeného auditu.
V nemocnicích budou dále provedeny opatření technického charakteru, která zajistí nápravu v
dalších zjištěních auditu, týkající se technického zabezpečení dat. S ohledem na různou úroveň a
stáří informačních systémů je připravován projekt modernizace a sjednocení nemocničních
informačních systémů, když cílem tohoto projektu je zajištění modernizace nemocničních
systémů na takovou úroveň, která umožní ochranu informací dle současné, ale i připravované
legislativy.
Královéhradecký kraj rovněž připravuje projekt datového skladu, který zajistí možnost
analyzovat data o úrovni poskytované zdravotní péče, a to bez rizika úniku zákonem chráněných
zdravotnických údajů mimo zdravotnická zařízení. Data v datovém skladu budou
anonymizovaná, bez osobních údajů a bez vazby na konkrétní pacienty
Do budoucna je v případě Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. plánována
implementace integrovaného systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti
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informací s následnou certifikací, když realizace tohoto procesu zajistí, mimo jiné, mezinárodní
standard zabezpečení dat a informací.
Jednotlivé nemocnice koncernu Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. by měly
v budoucnu projít procesem akreditace. Akreditace nemocnice je proces, který směřuje k
poskytování bezpečné a kvalitní péče, resp. jde o standardizaci, sledování a vyhodnocování
všech procesů poskytované zdravotní péče, o zavedení a dodržování podpůrných a řídicích
procesů a zvyšování odborné úrovně péče. Proces akreditace tak v sobě zahrnuje základní prvky
výše uvedeného integrovaného systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti
informací. Pokud jednotlivé nemocnice úspěšně projdou procesem akreditace, mohla by tato
skutečnost mít v budoucnu pozitivní dopad na vztah nemocnic ke zdravotním pojišťovnám, a to
v oblasti výše úhrad za provedené výkony a uzavírání, resp. prodlužování uzavřených smluv
(uvedené možnosti jsou v současné době diskutovány na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR a
zdravotních pojišťoven).
Výchozí situace
Na základě podnětu a objednávky od Královéhradeckého kraje proběhl audit systému ochrany
osobních údajů ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a jeho
podřízených organizacích. Tento audit identifikoval celkem 24 neshod, 6 odchylek, 31 slabých
míst a 9 příležitostí ke zlepšení. Auditované společnosti mají mezery především v dokumentační
části plnění požadavků na zabezpečení osobních údajů. Pravděpodobná příčina je v nedostatečné
analýze požadavků zákona a jejich následné praktické implementaci. Dalším možným důvodem
je všeobecný přístup k dokumentování v lékařské oblasti, což je mnohými chápáno jako práce
bez přidané hodnoty, které se nelze vyhnout a tak je snaha ho alespoň řešit s co nejmenší
pracovní zátěží, což se projevuje na celkovém výstupu.
Následný postup
Na základě zjištění z auditů uvedených ve zprávách z jednotlivých auditovaných společností
vyplývá potřeba se globálně (v rámci celého Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje)
zabývat řešením dokumentovaných postupů splňujících požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (ZOOÚ). Vzhledem k faktu, že jedná o společnosti v rámci jednoho
holdingu, je nejlepším výsledným stavem dokumentace, která bude mít stejnou strukturu, což
umožňuje snadnější zavádění a následnou kontrolu ze strany zřizovatele. Standardní postup
implementace systémů začíná od vedení. Proto je navržen následující postup:
1) implementace integrovaného systému managementu (IMS) kvality, životního prostředí a
bezpečnosti informací (dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN
ISO/IEC 27001:2014) ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
(ZH KHK) s následnou certifikací (ověření nezávislými auditory),
2) souběžná příprava vzorové dokumentace systému managementu bezpečnosti informací
(ISMS) pro organizace holdingu,
3) implementace systému managementu bezpečnosti informací ve všech společnostech
holdingu (úpravy vzorové dokumentace a nastavení systému do konkrétní podoby dle potřeb
a situace konkrétních společností) s následnou certifikací.
V rámci přípravy dokumentace pro výše zmíněné systémy managementu budou zapracovány
také požadavky ZOOÚ. Tím bude zajištěno nastavení bezpečnostních pravidel dle mezinárodně
uznávaného standardu za současného splnění požadavků ZOOÚ a systém bude následně ověřen
nezávislými auditory z akreditovaného certifikačního orgánu, čímž bude stvrzena jeho správnost
a úplnost. Podstatnou součástí projektu bude vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany
informací a jejího praktického provádění.
V rámci ZH KHK by měla být zřízena role interního auditora s odpovídajícími znalostmi a
kompetencemi, který bude provádět kontroly dodržování nastavených bezpečnostních pravidel.
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Harmonogram
Kroky popsané v předchozích odstavcích je nutné zahájit bez zbytečného odkladu. Přibližný
harmonogram je uveden níže.
#
1
1a
2
3

Krok
implementace IMS v ZH KHK
zkušební provoz, certifikace v ZH KHK
příprava vzorové dokumentace ISMS pro nemocnice
implementace ISMS v nemocnicích

Termín
06 – 08/2015
09 – 12/2015
06 – 08/2015
09 – 12/2015

Diskuse:
p. Řezníčková
Dotaz k firmě STAPRO, která v této věci porušila zákon.
PharmDr. Třešňáková
Firma STAPRO měla podepsanou obecnou smlouvu na mlčenlivost, neměla smlouvu na
konkrétní případ. Provádějí se opatření, aby v budoucnu bylo toto ošetřeno, data dále neunikla.

MUDr. Veselý
Dotaz na financování přijatých opatření a studií.
Vysvětlili a odpověděli PharmDr. Třešnáková, Ing. Prokeš a ing. Bášová. Vše bude uvedeno ve
studiu proveditelnosti.
Další diskuse:
MVDr. Hejzlar, Ing. Chotěborský, p. Řezníčková, PharmDr. Třešňáková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 19/104/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
zprávu z auditu systému ochrany osobních údajů Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s.

K bodu 8
Zpráva o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za 4 měsíce roku 2015 a výhled
hospodaření nemocnice Náchod a Jičín na rok 2015
Zprávu podal Ing. Prokeš, k nemocnici Náchod Ing. Chotěborský, k nemocnici Jičín MUDr.
Jedlička
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Členové výboru obdrželi výsledky hospodaření v přehledu v tabulce elektronicky, před
zasedáním výboru. Ing. Prokeš jednotlivé položky podrobně vysvětlil.
Ing. Chotěborský
Seznámil s finančními toky, výsledky hospodaření za minulá období a předpokladem výsledků
na budoucí období za oblastní nemocnici Náchod.
MUDr. Jedlička
Seznámil podrobně s výsledky hospodaření za Oblastní nemocnici Jičín. Včetně důsledku
hospodaření z minulých let a zdůraznil potřebu dotace.
p. Fialová
Dotaz na Ing. Chotěborského na mimořádnou dotaci, zda už s ní bylo počítáno a s jakou ztrátou
počítají na konci roku
Ing. Chotěborský
Potvrdil, že ano a ztrátu na konci roku plánují 0. Dále vysvětlil související finanční toky.
Další diskuse k hospodaření ON Náchod :
p. Řezníčková, p. Fialová, Ing. Chotěborský, MUDr. Voborník, PharmDr. Třešňáková, MUDr.
Plzák, MUDr. Veselý
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 19/105/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje za 4 měsíce roku 2015 a
výhled hospodaření Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Jičín na rok
2015

K bodu 9
Informace k Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Ing. Zbyněk Chotěborský
Předseda představenstva podal informaci k Oblastní nemocnici Náchod – k personálním a
organizačním změnám, které způsobily „neklid“ mezi zaměstnanci nemocnice. Tyto změny jsou
i v souvislosti s přípravou změn zákonů ze strany Ministerstva zdravotnictví.
Vysvětlil sled a podstatu peticí a stížností a jejich řešení. Petice docházely i k laboratořím, ty
byly diskutovány s hlavním šéfem laboratoří, v této souvislosti docházely i petice z jednotlivých
měst. Vše má být prodiskutováno a následně přijaty závěry.
MUDr. Voborník
Sdělil připomínky k laboratořím – současnému stavu a následkům v případě zrušení.
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Dále bylo diskutováno:
•
•
•
•
•

Laboratoře a jejich zajištění lékaři- biochemiků,
novela připravovaného zákona o mlékařích,
problematika vzdělávání lékařských i nelékařských zaměstnanců,
mzdová politika zdravotnického personálu,
kompetence zdravotních sester.

Diskuse:
p. Řezníčková, MUDr. Veselý, p. Hejhalová, MUDr. Plzák, PharmDr. Třešňáková, Ing.
Chotěborský
p. Fialová
Dotaz na nákup videosálu v Oblastní nemocnici Náchod, jak se s tím pracuje, kolik se ušetří
času, peněz a jak videosál fuguje.
Na příští zdravotní výbor připraví Ing. Chotěborský zprávu jak funguje videosál – provoz
a náklady
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

7 (1 člen mimo místnost konání)
0
0

USNESENÍ 19/106/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci k Oblastní nemocnici Náchod a.s.

K bodu 10
Různé
1. Informace o výstavbě Oblastní nemocnice Náchod - Ing. Chotěborský
• Předseda představenstva podal stručnou informaci k dostavbě Oblastní nemocnice
Náchod, kde byl předán projekt a následně by měla začít veřejná soutěž. Začít stavět by
se mělo na přelomu února a března roku 2016.
• K záměru dostavby nemocnice Rychnov nad Kněžnou probíhají v současnosti jednání.
Byla vytvořena studie, financování by mělo jít z dotace přislíbené memorandem vlády,
která je určena na zónu Kvasiny a to z prostředků určené na zdravotnictví (238 mil ). Měl
by se dostavit víceúčelový pavilon, ARO, - kde bude boxový systém, dospávací pokoj,
emergency. Dále 3 operační sály, které by měly být dostačující (dle vyhodnoceného
počtu operací) a nahradí 5 současných sálů, přinese to i výrazné úspory personálu.
2. Informace k výstavbě Oblastní nemocnice Jičín - MUDr. Jedlička
• Investiční výstavba proběhla doposud ve 2. etapách (r. 2000, r. 2008). V současné době
probíhá výběr projektanta pro 3. etapu, která se měla týkat rekonstrukce pavilonu
původní interny (pavilon A). Generel nemocnice, který reaguje na vývoj potřeb
nemocnice nemá, investice byly prováděny pouze po částech dle potřeby. Předseda
představenstva podal návrh na zpracování studie generelu Oblastní nemocnice Jičín.
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Proběhlo výběrové řízení na dodavatele první části projektové dokumentace
rekonstrukce pavilonu A. současně se zadá 3 firmám žádost o zpracování studie Generelu
Oblastní nemocnice Jičín.
3. P. Řezníčková vznesla dotaz k dalšímu vývoji záměru konsolidace laboratoří v Oblastní
nemocnici Trutnov a Jičín.
• Odpověděla PharmDr. Třešňáková - bylo schváleno výběrové řízení na projektanta na
obě tyto akce, které bylo rozděleno do několika stupňů. V současné době bylo zahájeno
zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. V ON Jičín se řeší
aktualizace záměru. Přepoklad je, že kraj bude tyto akce schopen realizovat ze svých
prostředků a to v rozpočtu na rok 2017.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
0

USNESENÍ 19/107/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci o výstavbě v Oblastní nemocnici Náchod a Oblastní nemocnici Jičín

K bodu 11
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 16.15 hodin bylo jednání ukončeno.
Příští jednání výboru se koná 31. srpna 2015

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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