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Z á p i s 
 

z  10. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 17. 3. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny   
Omluveni: p. Vodičková, MUDr. Tichý 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové  
  5.  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 2014  

  6.  Návrh na schválení změny rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 
kraje - odvětví zdravotnictví, pro rok 2014  

  7.  Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov  

  8.  Koncepce Zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
  9.  Různé  

• Informace k plánu hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. na rok 2014   

• Informace  - jmenování ředitele Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
  10.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání  10. výboru zdravotního  zahájil ve 14.00  hodin předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, 
který přivítal přítomné členy výboru a hosty,  upozornil na materiály, které byly všem členům 
výboru zaslány před zasedáním  a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
I. Schválení  navrženého programu  10.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 9. 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. Ludmila Bášová - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
   
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, dal předseda výboru hlasovat o 
o předloženém návrhu usnesení.  
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Hlasování:   K návrhu  I)   II)  III)    
Pro  -   10  10  10    
Proti  -   0  0  0       
Zdržel se -    0    0  0 

 
USNESENÍ 10/46/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 10. 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: 

 Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
 
 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
K usnesení z minulého jednání VZ č.  USNESENÍ VZ/9/41/2014  a USNESENÍ VZ/9/45/2014   
podala  informaci  PharmDr. Třešňáková. 
Ostatní usnesení jsou splněna.  
 
Hlasování o tomto bodu bylo zařazeno na konec jednání, kdy byl počet přítomných členů 
výboru už jen 8 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 

Pro  -  8 
Proti  - 0  
Zdržel se -  0 

 
USNESENÍ 10/47/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení a informaci PharmDr. Jany Třešňákové k usnesení z minulého 

jednání výboru 
 
 
 K bodu 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové  
 
S návrhem seznámila ing. Bášová  
Ředitel Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže požádal o poskytnutí daru ve výši 
350,0 tis. Kč na propagaci na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a jejich složek a na 
oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových dárců a získávání nových dárců 
v Královéhradeckém kraji. O dar žádali i v předchozích letech (byl poskytnut ve snížené částce 
ve výši 250,0 tis. Kč) a díky podpoře Královéhradeckého kraje se tak v regionu podařilo zastavit 
úbytek prvodárců a získávat nové dárce do registru aktivních dárců krve a plazmy. Dar bude 
použit k výše uvedeným účelům pro oblastní spolky registrované v Královéhradeckém kraji a to 
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pro Hradec Králové, Jičín, Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. V minulých letech dar 
poskytovat odbor sociálních věcí. 
V roce 2014 odbor zdravotnictví navrhuje změnu formy poskytnutí podpory Českému 
červenému kříži a to formou dotace a navrhuje uzavřít s Českým červeným křížem, Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 350.000,- Kč. 
V případě schválení poskytnutí dotace bude smlouva uzavřena s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Hradec Králové, který má dle stanov Českého červeného kříže právní 
subjektivitu.  
Poskytnutí dotace bude na úkor snížení ostatních běžných výdajů z rozpočtu kapitoly 15 – 
zdravotnictví na rok 2014 a je v souladu se zákonem č. 129/2000 sb., 250/2000 Sb.,  
 
Diskuse: MUDr. Voborník, MUDr. Veselý, Ing. Bášová 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 

Pro  -  9 (1 člen mimo jednací místnost) 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 10/48/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec 
Králové 

 
 
 K bodu 5 
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 2014  
 
S návrhem seznámila ing. Bášová  
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy 
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči 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.  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1464/2007 ze dne 13.09.2007 bylo 
schváleno zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Hradci Králové 
prostřednictvím Fakultní nemocnice Hradec Králové a usnesením Rady Královéhradeckého kraje  
č. RK/29/1323/2008 byl schválen převod poskytování dětské lékařské pohotovostní služby a 
usnesením č. ZK/10/640/2009 převod stomatologické LPS ze Zdravotnické záchranné služby 
KHK do Fakultní nemocnice. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/11/650/2010 ze dne 
26.05.2010, došlo od 1.1.2011 k navýšení příspěvku na jednu hodinu stomatologické LPS z 300,-
- Kč na 500 Kč. Na základě výše uvedených usnesení byla dohodnuta roční výše vyrovnávací 
platby na rok 2014 pro Fakultní nemocnici Hradec Králové na zajištění poskytování lékařské 
pohotovostní služby pro dospělé, dětské pohotovostní služby a stomatologické lékařské 
pohotovostní služby celkem ve výši 5.200,0 tis. Kč..  



 4

 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předložen 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 2014 s Fakultní nemocnici 
Hradec Králové ve výši 5.200,0 tis. Kč, která je neměnná od roku 2011. 
Nemocnice předložila veškeré relevantní podklady, které by odůvodňovaly uzavření smlouvy a 
výši vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Financování zajištěno z ostatních 
běžných výdajů kapitoly 15 – zdravotnictví. 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  -  10 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 10/49/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 
2014 dle návrhu 

 
 
                        MUDr. Švábl příchod 14.25 hod 
 K bodu 6 
Návrh na schválení změny rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 
- odvětví zdravotnictví, pro rok 2014  
 
S návrhem seznámila ing. ale vzhledem k tomu, že tento materiál byl připraven odborem 
investic, byla ještě přizvána Ing. Brádlová, která seznámila přítomné členy výboru s postupem 
vyřizovaní požadovaných investic ve zdravotnictví  
Návrh změny plánu byl projednán s gestorem odvětví zdravotnictví PharmDr. Janou 
Třešňákovou dne 27. 02. 2014 a p. V. Hrádkem, pracovníkem Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. Zdrojem financování jsou finanční úspory dosažené při 
výběrových řízeních nebo dodatečná minimalizace, rozdělení rezervy a finanční prostředky, 
které jsou převedeny do FRR z rezervy pro zdravotnictví.  
 
Oblastní nemocnice Jičín a.s.  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
- Výměna podlah. krytin v obj. interny a LDN "A" nemocnice Nový Bydžov. Snížení nákladů 

na realizaci po výběrovém řízení.  
- Výměna podlah. krytin v obj. POO a RTO nemocnice Jičín. Snížení nákladů na realizaci po 

výběrovém řízení.  
- Oprava rozvodů teplé vody a cirkulace v LDN - A nemocnice Nový Bydžov. Snížení nákladů 

na realizaci po výběrovém řízení.  
- Předkládán návrh na zařazení akce: 
- Úprava prostor pro chirurgickou ambulanci v LDN - B Nový Bydžov, vč. PD.  
- Výměna potrubí studené a teplé vody v kolektoru objektu POO – Jičín. 
- Výměna podlahové krytiny na odděleních - pavilon operačních oborů, Jičín. 
- Oprava výtahu v budově LDN - A, Nový Bydžov. 
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Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
- Zřízení ředírny cytostatik. Snížení nákladů na realizaci po výběrovém řízení . 
- Výměna oken na interním pavilonu Horní nemocnice ON Náchod, snížení nákladů na 

realizaci po výběrovém řízení. 
 Předkládán návrh na zařazení akce: 
- Rekonstrukce prostor pro úklidovou činnost, šatny, sklady a provozní kancelář  (v sousedství 

s ředírnou cytostatik).  
- Dodávka a montáž klimatizace na OKB, Náchod. 
- Rekonstrukce sociálních prostor pro lékářský pokoj ve 3.N.P. a zhotovení vstupního katru v 

Horní nemocnici. 
- Výměna hlavních vstupních dveří do objektu Horní nemocnice - 3 vstupy, výměna vstupních 

dveří do spojovacího krčku dialýzy, dodávka a montáž části krytiny nad vstupem do objektu. 
- Oprava vnitřních prostor na oddělení endoskopie.  
- Vsakovací kanalizační jímka (požadavek VaK), lůžková psychiatrie Nové Město nad Metují. 
- Oprava oplocení areálu lůžkové psychiatrie Nové Město nad Metují (možnost uzavření),  
 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
- Rekonstrukce rozvodu vzduchu pro operační sály, a rekonstrukce rozv. vzduchu pro lůžkové 

odd. GIDP, ort., chir., ARO - hav., a rekonstrukce rozvodu vzduchu pro OS vč. příslušenství 
viz. revizní zpráva,– sloučení těchto akcí do jedné akce,  se změnou názvu akce na: 
Zhotovení rozvodů vzduchu a příslušenství pro operační sály chirurgie a ortopedie vč. PD,  
tato změna zohledňuje aktuální potřeby pro provoz nemocnice.  
Stavební úpravy v  pavilonu DIGP - odvětrání sociálního zař., zhotovení izolačního boxu     
JIP, úpravy enaoskopie, zhotovení a instalace protipožárních dveří - rozdělení akce na 2 
samostatné  akce, rozpočtová úspora bude převedena na akci ZD/14/406,  tato změna 
zohledňuje aktuální potřeby pro provoz nemocnice.       
1) Oprava přístupových schodů k LSPP vč. opravy betonových podlah na údržbě,   
2) Oprava kanalizační šachty u budovy ARO. 

- Vodní chlazení náhradního zdroje 1. - 2. el. energie, změna media, změna položky akce   
z 6121 na 6122, bylo chybně zařazeno, navýšení rozpočtových nákladů.Zdrojem navýšení je 
úspora z původní akce ZD/14/405 Výměna vstupních dveří do objektu ortopedie. Snížení 
nákladů na realizaci po výběrovém řízení. 

- Centralizace pracovišť sterilizace a výstavba kompresorové a vakuové stanice. Snížení 
nákladů na realizaci po výběrovém řízení.  

Předkládán návrh na zařazení akce: 
- Centrální sterilizace - instalace vzduchotechniky a elektro příslušenství vč. stavebních prací. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Předkládán návrh na zařazení akce: 
- Rozšíření centrálního rozvodu kyslíku na odd. interny v 4.NP - pokoje 40÷47 a 24÷26.  
 
Městská nemocnice, a.s.,  Dvůr Králové nad Labem  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
- Kompresorová stanice s vyvíječem kyslíku – změna položky akce z 6121 na 6122, bylo 

chybně zařazeno.  
- Výměna oken a omítek na objektu LDN čp. 1503 a přidruženého objektu na p. č. 1642 bez 

čp., snížení nákladů na realizaci po výběrovém řízení.  
Předkládán návrh na zařazení akce: 
- Laboratorní trakt - PD  
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Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov  
Předkládán návrh na zařazení  akce: 
- Zdravotnické přístroje   
 
Rozdělení finanční rezervy pro zdravotnictví: 
Oblastní nemocnice Jičín a.s 
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 

- Rekonstrukce oplocení  a vstupu objektu nemocnice Jičín vč. PD.  
Předkládán návrh na zařazení  akce: 

- PD laboratoře a onkologie. 
 
Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Předkládán návrh na změny rozpočtu na akce již dříve schválené: 
- Skiagoskopicko – skiagrafická stěna pro ON Náchod- finanční příspěvek,  
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Předkládán návrh na zařazení akce: 
- Oprava výtahu THO. 
- Oprava havarijního komínu u spalovny (revizní závada).  
- Oprava ekonomizéru kotle pro spalování odpadů.  
- Výtah – sklad (1 ks), jedná se o dva výtahy.  
 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov /org.č.7/ 
Předkládán návrh na zařazení  akce: 
- Mělnická bouda  - oprava pláště budovy- finanční příspěvek. 
 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové /org.č.8/ 
Předkládán návrh na zařazení  akce: 
- Oprava fasády a výměna oken  - PD 
 
Diskuse: MUDr. veselý, MUDr. Fink, p. Řezníčková, MVDr. Ing. Hejzlar, Ing..Bášová, MUDr. 
Plzák, p. Fialová, Ing. Pačesný,  MUDr. Plzák 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  -  0 
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 10/50/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit změnu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje -

odvětví zdravotnictví, pro rok 2014 dle návrhu 
II.  u k l á d á  
  PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

předložit informaci o celkových investičních požadavcích jednotlivých nemocnic ZH 
KHK – Termín:14. 4. 2014                            

III. ž á d á  
  PharmDr. Janu Třešňákovou, členku Rady Královéhradeckého kraje o zajištění účasti 

zástupců Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., na jednání výboru 
zdravotního Zastupitelstva KHK 
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 K bodu 7 
Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov  
 
S tímto bodem podrobně seznámil MVDr. Hejzlar, doplnila Ing.  ing. Bášová  
Ředitel příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov požádal a 
rozšíření činnosti začleněného zařízení Dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem 
následovně: 
- v čl. 2. odstavec Dětské centrum, které vykonává sociálně-právní ochranu dětí podle zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: 
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

(§ 11 odst. 1 písm. a) 
- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) 
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b 
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

Odůvodnění: 
Novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, otevřela cestu 
institutu pěstounské péče na přechodnou dobu i v naší republice. Pracovníci Dětského centra by 
na základě uzavřené dohody o pěstounské péči příslušné rodiny doprovázeli a zajišťovali dětem i 
pečovatelům odborné služby a zázemí tak, jak uvádí zákon. Jedná se o odborné zdravotní a 
sociální poradenství v péči o novorozence, pomoc při zajištění a zpracování materiálů pro 
nahlášení dítěte do náhradní rodinné péče, pomoc při zajištění odborných lékařských 
vyšetřeních, pomoc při předávání dítěte nové rodině, další vzdělávání PPP, organizování 
případných setkání a respitních pobytů. Žádost vychází i z informací a konzultací se sociálními 
pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností. Praxe ukazuje, že je třeba zajistit pro pěstouny 
na přechodnou dobu kvalifikovaný servis, dobře dostupný a začleněný do odborné sítě služeb. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření zřizovací listiny o služby podle č. 359/1999 Sb., o 
sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, odbor zdravotnictví požádal o 
stanovisko odbor sociálních věcí. Dle názoru odboru sociálních věcí není důvod, proč nerozšířit 
činnost Dětského centra, na poskytování služeb jsou personálně i odborně vybaveni. Dětské 
centrum má mnohaletou praxi v poskytování činnosti se sociálně osiřelými, psychicky 
deprivovanými a fyzicky poškozenými dětmi, v této oblasti má dobré renomé. Služba je 
v současné době potřebná, bude se postupně rozbíhat. 
Podle stávajících pravidel obdrží poskytovatel služby na základě uzavřené dohody od Úřadu 
práce jednorázovou dotaci ve výši 48 tis. Kč/1rok za každou uzavřenou smlouvu. Z této částky 
se hradí veškeré náklady, které vznikají při naplňování pověření k výkonu činnosti sociálně-
právní ochraně dětí a dle kalkulace příspěvkové organizace jsou schopni bez dalších nároků, tuto 
službu poskytnout. Dávka je zúčtovatelná a po roce poskytování této služby Sdružení 
ozdravoven a léčeben provede analýzu této činnosti. 
Služba bude zabezpečena bez nároku na zvýšený počet pracovníků. 
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., v platném 
znění a zákonem 359/1999 Sb., v platném znění. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 

Pro  -  12 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 10/51/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov 
 
  
K bodu 8 
Koncepce Zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
 
Diskuse k tomuto bodu byla zaměřena na: 

• Formu změny Koncepce zdravotnictví - případně vydání nového materiálu. 
• Požadavky na vyhodnocení cílů koncepce  
• Analýzy jednotlivých nemocnic,  
• Vyhodnocování krátkodobých i dlouhodobých plánů koncepce 
• Další postavení nemocnic (druhu společností, jedno IČ) 
• Financování nemocnic ZH KHK  
• Zodpovědnost za poskytování zdravotní péče 
• Celková kapacita lůžek nemocnic 
• Pracovní podmínky lékařů a zdravotnického personálu 
• Hospodaření nemocnic 
• Úhradová vyhláška 
• Problematika následná péče 

 
Diskuse se zúčastnili: MUDr. Trpák, Ing. Pačesný, MUDr. Plzák, MUDr. Voborník, MUDr. 
Veselý, MVDr. Ing. Hejzlar, p. Řezníčková, MUDr. Švábl, MUDr. Záleský, PharmDr. 
Třešňáková 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  8 
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 10/52/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  ředitele jednotlivých nemocnic o vyhodnocení krátkodobých cílů Koncepce 

zdravotnictví 
Termín: 14. 4. 2014 

 
 
 K bodu 9 
Různé  
 
PharmDr. Třešňáková 

• Informace k plánu hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s. na rok 2014   

• Informace  - jmenování ředitele Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
 



 9

Ing. Pačesný 
• Informace k Diaklubu Nová Paka 

 
Hlasování: 
 Pro  - 8  
 Proti  -  0 
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 10/53/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci, že DIAKLUB Nová Paka, IČ 22726756 zůstává jedinou řádně 

zaregistrovanou organizací s celokrajskou působností zacílenou na děti s diabetem a 
celiakií v nemocnicích řízených Královéhradeckým krajem 

 
 
 K bodu 10 
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 14. 4. 2014 

 
 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa    

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


