Zápis
z 24. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 7. 3. 2016, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Poláčka – P1.905,
RegioCentrum Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Tichý, p. Vodičková, MUDr. Švábl
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola usnesení
Informace k výběrovému řízení na rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s.
Žádost Českého červeného kříže o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016
Návrh na poskytnutí příspěvku Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého
kraje
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové na rok 2016
Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2016 - Horská služba, o.p.s
Schválení přípravy projektů v rámci IROP na přístrojové vybavení nemocnic
Předběžné výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2015 a
informace k dění v ZH KHK
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
Jednání 24. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.00 hod
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 24. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 24. jednání výboru
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu. Dále navrhl
předřazení bodu 5, 7, 10 za bod 4) návrhu programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník

III.

Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Ludmily Bášové, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházky Ph.D., předsedy představenstva ZH KHK
Ing. Emila Kmoníčka, vedoucího odboru investic KÚ KHK
p. Libuše Hronovské, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 24/134/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 24. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje s tím, že za bod 4) bude předřazen bod 5, 7, 10
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku Ph.D., předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Emila Kmoníčka, vedoucí odboru investic KÚ KHK
p. Libuši Hronovskou, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK
K bodu 3
Kontrola usnesení
K usnesení z minulého jednání č. 23/128/2016 a č. 23/129/2016 se žádostí o přehled platů sester
ve zdravotních a sociálních zařízeních KHK - přehledy byly předány fyzicky členům VZ.
Ostatní usnesení jsou splněna.
K bodu 4
Informace k výběrovému řízení na rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Informaci podal Ing. Kmoníček
Ing. Kmoníček podal informaci k současnému stavu rekonstrukce Oblastní nemocnici Náchod
a.s. s tím, že p. Slánskému, zpracovateli zadávací projektové dokumentace byl zaslán reklamační
dopis. V souladu s tímto dopisem je pan Slánský povinen dokumentaci upravit a dát do souladu
s vyhláškou č. 230. Nad tímto procesem dohlíží brněnská firma RTS, která se zabývá cenovými
soustavami a touto problematikou. Pan Slánský posílá jednotlivé části soupisů výkonu firmě
RTS do Brna a tam jsou označeny jednotlivé položky, které nejsou v souladu s vyhláškou. Pan
Slánský je následně opravuje. Tímto způsobem proběhne oprava projektové dokumentace a po té
proběhne výběrové řízení na administrátora. Podle reklamačního dopisu má pan Slánský na
opravu 45 dnů.
Ing. Kracíková
Dotaz na cenu druhé etapy rekonstrukce ON Náchod.
Ing. Kmoníček odpověděl, že limit je cca 500 mil. Kč.
MUDr. Veselý
První etapa je odsouhlasena Zastupitelstvem KHK, bude představen i návrh druhé etapy, v jaké
fázi současně je a co řeší?
Ing. Kmoníček odpověděl, že na druhé etapě se ještě pracuje, je ve fázi schvalování projektové
dokumentace, kdy by se měly vyjádřit ještě jednotlivá oddělení a provozy nemocnice, po té bude
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návrh předložen. Druhá etapa řeší finální podobu rekonstrukce, definitivní přestěhování a
vyprázdnění horního areálu nemocnice.
Další diskuse k tomuto tématu:
 Časová představa k dořešení 2. etapy
 Odstranění nedostatků v projektové dokumentaci a odbornost firmy RTS
 Výše finančních nákladů firmy RTS a kdo je platí
 Výše sankce za chyby v projektové dokumentaci
 Personální obsazení po dokončení rekonstrukce
Diskuse se zúčastnili:
MUDr. Trpák, MUDr. Voborník, p. Fialová, MUDr. Veselý, p. Netolická, MUDr. Záleský,
MVDr. Ing. Hejzlar, PharmDr. Třešňáková
MUDr. Fink
Dotaz na vypsání veřejné zakázky a současně dotaz k mimořádně nízké ceně vysoutěžené
nabídky oproti ostatním nabídkám
Ing. Kebus poskytne potřebné dokumenty.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 24/135/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
Informaci k výběrovému řízení na rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod a.s
K bodu 5
Zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s.
Informaci podala PharmDr. Třešňáková, dále doplnil Ing. Procházka
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 2015 ukazují, že všechny tyto společnosti dosáhnou mírně pozitivního
hospodářského výsledku a dále činí kroky směřující k dlouhodobé ekonomické stabilizaci
organizací, a to i při nižší vyrovnávací platbě za plnění závazku veřejné služby ze strany
Královéhradeckého kraje. Přesto se nemocnice potýkají s vnitřními dluhy v investiční oblasti
v oblasti informačních technologií, které nejsou schopny v plné míře sanovat z vlastní
hospodářské činnosti. Nedostatky v této oblasti mohou v dohledné době ohrožovat i vlastní
činnost těchto organizací a jedná se tak o vynucené investice.
Nejvhodnější formou, jak snížit vnitřní dluh nemocnic v oblasti IT, je posílení základního
kapitálu těchto společnosti, které bude provedeno prostřednictvím zvýšení základního kapitálu
společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s. následně veškeré prostředky získané formou zvýšení vlastního
základního kapitálu použije na zvýšení základního kapitálu jednotlivých nemocnic. Stávající
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základní jmění nemocnic je vzhledem k obratům a rozsahu činnosti na nízké úrovni a při
zhoršení ekonomické situace může rychle vést k podkapitalizaci.
S ohledem na výše uvedené je proto navrhováno, aby Královéhradecký kraj zvýšil základní
kapitál Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o částku 27.000.000,- Kč,
přičemž tato společnost následně použije získané finanční prostředky v plné výši ke zvýšení
základního kapitálu společností následovně:
 ON Jičín
10.000.000,- Kč
výsledný stav ZJ 12.000.000,- Kč
 ON Náchod a.s.
9.750.000,- Kč
výsledný stav ZJ 62.950.000,- Kč
 ON Trutnov
6.800.000,- Kč
výsledný stav ZJ 12.400.000,- Kč
 MN DKnL
450.000,- Kč,
výsledný stav ZJ 26.485.000,- Kč
Kontrola využití finančních prostředků ze strany Královéhradeckého kraje bude umožněna
zejména díky Smlouvě o využití finančních prostředků, 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., kdy členy tohoto
orgánu jsou zástupci politické reprezentace Královéhradeckého kraje.
V rozpočtu Královéhradeckého kraje, v 1. úpravě na rok 2016 má dojít k navýšení kapitálových
výdajů, podíl v majetkové účasti a.s. v kapitole 15 – zdravotnictví ve výši 27.000,0 tis. Kč na
úkor výsledku hospodaření kraje za rok 2015.
Na základě těchto skutečností je doporučeno schválit zvýšení majetkové účasti
Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. za
podmínky, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání dne 21. 3. 2016 schválí
tuto změnu v 1. úpravě rozpočtu na rok 2016.
Dále probíhala diskuse k otázkám:
 Důvody navýšení základního jmění
 Výdaje finančních prostředků v nemocnicích a ZH KHK
 Nákupy investičních prostředků a jejich dopad na odpisy a hospodaření nemocnic
 Návrh otevřít znovu kolektivní vyjednávání
Diskuse se zúčastnili:
Ing. Procházka, MUDr. Veselý, p. Fialová, PharmDr. Třešňáková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
0

USNESENÍ 24/136/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit Zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s. dle návrhu
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K bodu 6
Žádost Českého červeného kříže o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Dne 15. 2. 2016 byla ředitelem Úřadu Českého červeného kříže podána Žádost o poskytnutí
finančních prostředků (dotace) na rok 2016 na oceňování bezpříspěvkových dárců krve, na
propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve, na oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových
dárců a získávání nových prvodárců v Královéhradeckém kraji. Žádost je v souladu s § 10a odst.
3 zákona 250/2000 Sb.
Žádosti předcházelo jednání zástupů Úřadu ČČK s hejtmanem kraje, které se uskutečnilo dne
21. 1. 2016, jehož tématem bylo financování oblastních spolků ČČK v Královéhradeckém kraji a
podpora bezpříspěvkového dárcovství. Bezpříspěvkové dárcovství krve patří k hlavním
programovým činnostem ČČK. Přestože je oblast bezpříspěvkového dárcovství podporována ze
strany Ministerstva zdravotnictví, poskytnuté finanční prostředky nepokrývají náklady
s projektem spojené, proto ČČK hledá další zdroje podpory.
V Královéhradeckém kraji v roce 2016 bude prostřednictvím oblastních spolků oceněno 510
dárců zlatou, 715 dárců stříbrnou a 885 dárců bronzovou Medailí Dr. J. Jánského. Dále budou
oceněni dárci zlatými kříži. Dle sdělení Výkonné rady Českého červeného kříže bylo usnesením
č. 115/2015 ze dne 12. 12. 2015 Oblastnímu spolku ČČK Hradec Králové s účinností od 1. 1.
2016 odebráno pověření k výkonu funkce tzv. pověřeného oblastního spolku pro
Královéhradecký kraj. Oceňování a propagace bezpříspěvkové dárcovství krve v okrese Hradec
Králové bude realizováno prostřednictvím pobočných spolků či Úřadu ČČK, tak jak je uvedeno
v příloze žádosti – návrh rozpočtu.
Odbor zdravotnictví navrhuje poskytnut podporu žadateli Českému červenému kříži formou
neinvestiční dotace. Radě KHK se navrhuje doporučit Zastupitelstvu KHK schválit uzavření
s Českým červeným křížem (IČ 00426547) veřejnoprávní smlouvy - Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč.
Český červený kříž se zavazuje finanční prostředky z větší části využít na náklady spojené
s oceňováním dárců (pronájem prostor, kulturní vystoupení, poštovné, upomínkové předměty a
další náklady spojené s oceňováním – mimo výrobu medailí, zlatých křížů, průkazů a diplomů).
Menší část bude použita na propagaci a získávání nových prvodárců.
Poskytnutí dotace bude na úkor snížení ostatních běžných výdajů z rozpočtu kapitoly 15 –
zdravotnictví na rok 2016 a je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., 250/2000 Sb., 500/2004
Sb.,
Diskuse:
p. Fialová
Dotaz na insolvenci zda se týká jen pobočky ČČK v Hradci Králové.
Odpověď PharmDr. Třešňákové – ano, ústředí ČČK se distancovalo od pobočky HK.
Ing. Bášová
Podala další informace k Oblastním spolkům ČČK.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

7
0
0

USNESENÍ 24/137/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Český červený kříž, IČ
00426547, ve výši 300 000,- Kč dle návrhu.
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K bodu 7
Návrh na poskytnutí příspěvku Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého
kraje
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Navrhuje se posílit roli nadačního fondu, který je v současné době nefunkční a zainvestovat
nějaké finanční prostředky, které budou použity na poskytnutí stipendia pro studenty medicíny,
kteří se v současné době rozhodují pro určitou specializaci a motivovat je k závazku pracovat
v potřebných oborech ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje. Je to v jednotkách
lékařů, ale pomůže každý člověk.
Ing. Procházka
Chceme oslovit ještě i letošní ročníky (finální) formou poskytnutí jednorázové odměny jako
motivační nabídky. Uvedl, které obory jsou v našem kraji velmi nedostatkové a nutné personálně
zajistit. Nadační fond osloví studenty fakult a pokud bude akceptován vybraný obor bude
uzavřena smlouva mezi studentem a nadačním fondem.
Diskuse:
MUDr. Záleský
Dotaz na nadační fond v jiných krajích.
Odpověď PharmDr. Třešňáková – ano v Ústeckém kraji,.
Ing. Kracíková
Proč je tam zahrnuta i FN HK
Proč je to na 3 roky - tato doba nic neřeší po 3 letech by pak odešel zaškolený lékař.
Ing. Procházka odpověď - máme 4 roky na to abychom studenta přemluvili aby zůstal působit
v kraji. Pokud budeme saturovat potřeby poskytovatelů rovnoměrně, nebudeme si přetahovat
lékaře z FN, na kraj se musíme dívat jako celek.
Ing. Kracíková - doporučila zvážit pro studenty vyšší částku a závazek na delší dobu.
Ing. Procházka - delší závazek může způsobit menší zájem, ale věříme, že během 4 let se podaří
přesvědčit lékaře že kraj je dobrý zaměstnavatel.
MUDr. Voborník
Problém je ve specializaci – asi nebudeme schopni proškolit v oblastních nemocnicích všechny
obory.
Mudr. Fink
Vyjádřil podporu, s tím, že je to další krok, kdy kraj supluje roli státu Tento problém je v celé
republice, ale je třeba to zkusit systém nastartovat.
Dále bylo diskutováno:
 Systém podpory a způsob udržení absolventů medicíny v kraji
 Případné oslovení slovenských škol
 Možnost umístěnek
 Zjištění zdravotní péče v rámci celého kraje
 Možnost získání finančních prostředků i od zdravotních pojišťoven
Diskuse:
MUDr. Veselý, ing. Procházka, MUDr. Voborník, Ing. Kracíková, PharmDr. Třešňáková
MUDr. Fink
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
1
0

MUDr. Fink odchod 15. 15 hod
USNESENÍ 24/138/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu
Královéhradeckého kraje dle návrhu
K bodu 8
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové
na rok 2016
Informaci podala PharmDr. Třešňáková, doplnila Ing. Bášová
PharmDr. Třešňáková uvedla, že to je každoroční záležitost, vzhledem k tomu, že lékaři nechtějí
sloužit LPS je platba o 400 tis. vyšší.
V ustanovení § 110 odst. 1 a) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách je dána povinnost
kraji zorganizovat a zajistit lékařskou pohotovostní službu.
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči včetně lékařské pohotovostní služby
v příslušné spádové oblasti. V okrese Hradec Králové nemá Královéhradecký kraj vlastní
nemocnici, a z tohoto důvodu navrhujeme deklarovat, že zajištění poskytování lékařské
pohotovostní služby zejména pro obyvatele Královéhradeckého kraje na spádovém území okresu
Hradec Králové je závazkem veřejné služby a na základě této deklarace navrhujeme uzavřít
s Fakultní nemocnicí Hradec Králové smlouvu o závazku veřejné služby.
Na základě výše uvedeného předložila Fakultní nemocnice Hradec Králové žádost ze dne 19. 2.
2016 na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby. Fakultní nemocnice žádá na zjištění LPS o finanční
prostředky ve výši 5.600,0 tis. Kč. Požadovaná finanční podpora je oproti předchozím rokům
zvýšena o 400,0 tis. Kč, což FN HK odůvodňuje navýšením tarifních platů. od 1. 7. 2015 a od 1.
6. 2016 navýšení hodinové hrubé mzdy lékaře pohotovosti pro dospělé a dětské pohotovosti.
Ve schváleném rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 v kapitole 15 - zdravotnictví byly
na organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v okrese Hradec Králové deponovány
finanční prostředky ve výši 5.200.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou na
zajištění LPS Fakultní nemocnici poskytovány ex post na základě vyúčtování za jednotlivá
čtvrtletí, navrhujeme při přípravě rozpočtu na rok 2017 navýšit finanční prostředky o 400,0 tis.
Kč na organizaci a zajištění LPS v okrese Hradec Králové.
Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá
k projednání návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby na zajištění poskytování lékařských pohotovostních
služeb na rok 2016 s Fakultní nemocnici Hradec Králové a poskytnutí vyrovnávací platby ve
výši 5.600,0 tis. Kč.
Fakultní nemocnice předložila veškeré relevantní podklady, které by odůvodňovaly uzavření
smlouvy a výši vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby.
Financování v roce 2016 ve výši 5.200,0 tis. Kč zajištěno z ostatních běžných výdajů kapitoly 15
– zdravotnictví, 400,0 tis. Kč bude zajištěno v rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
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Tento návrh je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdržel se
0
USNESENÍ 24/139/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové na rok 2016 dle návrhu
K bodu 9
Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby na rok 2016 - Horská služba, o.p.s
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/4/188/2013 schválilo Plán pokrytí
území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje a vzalo na vědomí Dohodu o plánované pomoci na vyžádání uzavřenou
mezi Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a Horskou službou ČR v
souladu s ustanovením § 5 odst. 3) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Plán pokrytí byl v souladu se zákonem aktualizován a schválen Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/20/1338/2015.
Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá návrh na
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby s Horskou službou ČR, o.p.s. (dále jen HS ČR)
Pokud by tato smlouva nebyla podepsána, bylo by nutné doplnit systém ZZS KHK o nejméně tři
posádky rychlé zdravotnické pomoci s umístěním ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a
Deštném v Orlických horách se vstupními náklady cca 4,0 mil. Kč na jednu posádku a nutností
zvýšení příspěvku na provoz ze strany zřizovatele ve výši 3,5 mil. Kč na jednu posádku ročně.
Předběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že ZZS KHK hodnotí spolupráci s HS ČR jako
účelnou a efektivní (např. v období od 7. 9. 2015 do 7. 2. 2016 se spolupodílela Horská služba na
ošetření pacientů při 215 výjezdech, v lednu 2016 ZZS KHK předala Horské službě k vyřešení
42 výjezdů, aniž by sama musela zasahovat. Spolupráce s HS nevyplývá pouze z prostého počtu
zásahů, ale také ze skutečnosti, že HS disponuje vybavením pro pohyb na horách, kterým
nedisponuje ZZS KHK, např. skútry, apod.)
Od roku 2014 je z výše uvedeného důvodu a v souladu s dikcí zákona č. 374/2011 Sb., a na
základě materiálů předložených HS ČR, o.p.s. a po konzultaci se ZZS KHK uzavírána Smlouva
o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby a stanovena vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby na zajištění
poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech
Královéhradeckého kraje.
Zástupce ředitele HS ČR, o.p.s. požádal na rok 2016 o poskytnutí finanční podpory na
dovybavení základním zdravotnickým materiálem, obvazovým materiálem, transportními
prostředky, na školení a úhradu části provozních výdajů souvisejících s poskytováním odborné
první pomoci ve výši 438.000,- Kč.
Navrhujeme na rok 2016 mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou ČR:
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1) Deklarovat, že zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a
raněných v horských oblastech Královéhradeckého kraje Horskou službou, o.p.s., je veřejnou
službou.
2) Uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou, o.p.s.
3) stanovit vyrovnávací platbu za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování první
pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech
Královéhradeckého kraje v roce 2016 maximálně do výše 438.000,- Kč.
Uzavření smlouvy má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, je však efektivnější než
zřízení 3 nových posádek RZP v rámci ZZS KHK a ročního provozu na každou posádku.
Finanční prostředky na závazek veřejné služby jsou alokovány v rozpočtu Královéhradeckého
kraje, kapitola 15 – zdravotnictví na rok 2016.
Právní dopad je v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
0
0

USNESENÍ 24/140/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2016 - Horská služba, o.p.s dle návrhu
K bodu 10
Schválení přípravy projektů v rámci IROP na přístrojové vybavení nemocnic
PharmDr. Třešňáková
Informovala, že tento bod byl stažen z programu jednání Rady i Zastupitelstva a nejsou k němu
žádné podklady, proto byl stažen i z programu jednání 24. výboru zdravotního.
K bodu 11
Předběžné výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2015 a
informace k dění v ZH KHK
Informaci podal Ing. Procházka
Ing. Procházka podal podrobnou informaci o hospodaření Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a nemocnic a vysvětlil jednotlivé části zpracovaných výsledků.
K tomuto tématu byly diskutovány otázky:
 Postup prací na kultivaci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje
 Počty zaměstnanců ZH KHK, jejich pracovní úvazky a mzdové náklady
 Výběrová řízení ZH KHK
 Funkce ombudsmana na ZH KHK a v nemocnicích
 Plánovaná ztráta ve výsledku hospodaření – důvod
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 Personální stavy v nemocnicích
 Potřebnost řešení financí na personální zajištění v nemocnicích:
- rozdíl v průměrných platech oproti sociální sféře a hledání finanční prostředků na
dorovnání
- návrh na zvýšení kapitoly 15 – zdravotnictví v rámci rozpočtových změn o 50 mil. Kč
- financování personálu ve zdravotnictví z hlediska státu a zdravotních pojišťoven
 Plánovaná akreditace v ON a jejich vliv na náklady v nemocnicích
 Úhrada akutní péče v nemocnicích od ZP
Diskuse se zúčastnili:
Ing. Kracíková, MUDr. Veselý, Ing. Procházka, p. Netolická, p. Fialová, MUDr. Trpák,
PharmDr. Třešňáková, MUDr. Záleský, MUDr. Voborník, Ing. Pačesný, MVDr. Ing. Hejzlar,
Ing. Kmoníček
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

8
0
1

USNESENÍ 24/141/2016/VZ
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
Předběžné výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2015 a
informace k dění v ZH KHK
II.
doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje posílit kapitolu 15. - zdravotnictví o 50 mil.
Kč účelově vázané na mzdy v rámci 2. rozpočtové úpravy
K bodu 12
Různé
Žádné návrhy nebyly podány.
K bodu 13
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 v16.00 hodin bylo jednání ukončeno.
Příští jednání výboru se koná dne 25. dubna 2016.

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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