Zápis
z 26. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 6. 6. 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, Ing. Pačesný, MUDr. Voborník, p. Vodičková, MUDr. Fink

Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
3.
Kontrola usnesení
4.
Návrh Dodatku č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov
5.
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020
6.
Statut dotačního fondu KHK 2016 a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu
KHK 2016
7.
Koncepce péče o duševní zdraví - informace
8.
Návrh na rozpočet kap. 15 - zdravotnictví na rok 2017
9.
Různé
10.
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 26. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.15 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 26. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 26. jednání výboru
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II. Ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Fialová
III. Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Ludmily Bášové, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
p. Mileny Čančarové, odbor zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS, vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

8
0
0
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USNESENÍ 26/142/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 26. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu p. Lenku Fialovou
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Milenu Čančarovou, z odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS, vedoucího oddělení krajských dotací KÚ KHK

K bodu 3
Kontrola usnesení
Všechna usnesení z minulých jednání VZ jsou splněna.

K bodu 4
Návrh Dodatku č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov
S návrhem bodu seznámila Ing. Bášová
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdržel žádost příspěvkové
organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (dále jen „SOL“) o změnu zřizovací
listiny této organizace. Dle vyjádření SOL je úprava zřizovací listiny nezbytná pro získání
oprávnění k poskytování některých nových služeb v souvislosti s projektem CDZ (Centrum
duševního zdraví) a rozšířením služeb pro osoby s duševními nemocemi a poruchami. Zároveň
upřesnění či zkrácení některých formulací.
Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhované změny zřizovací listiny týkají oblasti poskytování
sociálních služeb, byla žádost SOL konzultována s odborem sociálních věci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje (dále jen „odbor SV“) a následně se SOL.
Po provedených konzultacích byla žádost SOL redukována na provedení následujících změn
hlavní činnosti uvedené ve zřizovací oproti stávajícímu znění:
•
•

Vypouští se § 66 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
(ambulantní a terénní forma).
Doplňuje se § 60 krizová pomoc, § 51 chráněné bydlení a § 55 telefonická krizová pomoc.

Odbor SV se k navrhovaným změnám vyjádřil následovně:
•

§ 51 chráněné bydlení – služba není zaregistrována, je však v souladu s přijatou Strategií
rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v
komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 - 2023, její podporu však
vážeme na spolupráci s městem Trutnov a kofinancování služeb městem Trutnov (případně
dalších relevantních samospráv) a krajského rozpočtu, podnět k zařazení do Sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro 2. polovinu roku 2016
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nepředložilo.
Pro výše uvedenou službu platí, že Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov dosud
nepředložilo její jasný koncept, není jasná spolupráce a podpora ze strany místní/ch
samospráv/y, současně je otázkou i míra spolufinancování z krajského rozpočtu.
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Upozorňujeme, že vyjasnění těchto otázek je klíčové pro případné zařazení služby do Sítě.
Aktuálně tedy zařazení do Sítě sociálních služeb nepřipadá v úvahu dříve než od roku 2017.
Samotné zohlednění služeb ve zřizovací listině nelze v žádném případě považovat za
vstupenku služby do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
•

§ 60 krizová pomoc (ambulantní, terénní a pobytová forma) – služba není registrována,
zde je třeba posoudit ve vztahu k aktuálně schválenému standardu CDZ/CDZ-K, z něhož
vyplývá, že v případě krizových služeb jde o lůžkovou kapacitu zdravotní, nikoliv sociální.
Dle schváleného standardu je z hlediska sociálních služeb pro CDZ relevantní registrace
služby sociální rehabilitace (pozn. § 70 sociální rehabilitace – je ve zřizovací listině SOL
již uveden). Stejně jako v ostatních případech platí, že zohlednění služby ve zřizovací
listině není automaticky vstupenkou služby do Sítě veřejně podporovaných sociálních
služeb v Královéhradeckém kraji.

•

§ 55 telefonická krizová pomoc (ambulantní, terénní a pobytová forma) – služba není
registrována, zde je třeba posoudit ve vztahu k aktuálně schválenému standardu
CDZ/CDZ – K. Ze znění standardu jednoznačně nevyplývá, že krizové služby rovná se
krizová pomoc ve smyslu zákona o sociálních službách. Dle schváleného standardu je z
hlediska sociálních služeb pro CDZ relevantní registrace služby sociální rehabilitace (s
poznámkou, že se do budoucna jeví jako vhodné legislativně zakotvit sociální část CDZ
jako druh služby v zákoně o sociálních službách). Stejně jako v ostatních případech platí,
že zohlednění služby ve zřizovací listině není automaticky vstupenkou služby do Sítě
veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

•

§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – služby
aktuálně nejsou podporovány (nejsou registrovány, nejsou součástí Sítě), Sdružení
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov ukončilo jejich poskytování a nahradilo je službou
§ 70 sociální rehabilitace.

S ohledem na výše uváděné skutečnosti je navrhováno, aby Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje schválilo výše uvedené změny ve zřizovací listině příspěvkové organizace Sdružení
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, a to zejména z toho důvodu, aby ze strany této organizace
bylo možné činit kroky k přípravě projektu CDZ.
Do doby, nežli bude služba uvedená pod § 51 (případně § 60) zařazena do Sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, nebudou ze strany
Královéhradeckého kraje poskytovány na jejich provozování finanční prostředky a nesmějí být
finančně podporovány z kladného hospodářského výsledku jiných středisek SOL. O této
skutečnosti bude ředitel SOL písemně informován.
Dále ve zřizovací listině v čl. 2 Základní účel se doplňují pracoviště RIAPS:
Náměstí T.G.M. 40, Dvůr Králové nad Labem
Fara Církve Československé husitské Krkonošská 21, Vrchlabí
pracoviště Vrchlabí - služba: kontaktní centrum (terénní složka)
prostředí je využíváno již dlouhodobě, pouze nebylo ve zřizovací listině vyznačeno (původně bylo
zázemí v jiném objektu) nové náklady žádné - nájem 0, pracovníci poskytují ve Vrchlabí terénní
služby, tj. jede tam stejný počet pracovníků - zpravidla dvojice (výjimečně jeden), stejně často,
stejnou dobu, stejným způsobem (autem), jsou poskytovány stejné služby... jakoby zázemí nebylo.
Zázemí zde řeší spíše možnost mít se kam s uživatelem uchýlit, pokud je poskytována služba, pro
kterou není ideální prostředí na ulici, resp. uživatel potřebuje mít vyšší pocit bezpečí.
Terén ve Vrchlabí je v pondělí od 15 do 18 hodin, z toho využití fary od 16 do 17 hodin.
pracoviště Dvůr Králové nad Labem - služba: sociální rehabilitace
oprava prostor - zajistilo město Dvůr Králové nad Labem na své náklady, personálně zajištěno v
rámci úvazku sociální rehabilitace - pouze jsme pracovníky přiblížili uživatelům a dali tak šanci
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těm, kteří nemohli tuto formu služeb v Trutnově využít, tj. nové náklady na pracovníky 0. Není to
zase úplně nová služba, propůjčovali jsme tomu částečně prostor ambulancí, což ale nebylo
nejvhodnější a aktivity byly i omezené, navíc už to nebylo možné rozumně časově sladit se
zdravotními službami. V novém prostoru běží od 11. 4. 2016. Provoz ambulantní formy ve Dvoře
Králové nad Labem je St, Čt od 9 do 15 hodin, v ostatní dny slouží jako zázemí terénní formy
sociální rehabilitace. Příspěvek města na rok 2016 zatím 25 tisíc Kč s příslibem možnosti žádat v
dalším údobí ještě mimořádný příspěvek.
Vznik CDZ má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, předpokládá se spolufinancování
činnosti CDZ z resortu MPSV a ze zdravotního pojištění. Je v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb.
Další podrobnější informace ke zřizovací listině a důvodům schvalování dodatků podal MVDr.
Ing. Hejzlar.
Diskuse:
MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Trpák, Ing. Kracíková,
p. Řezníčková
Dotaz k centru duševního zdraví.
MVDr. Ing. Hejzlar
Popsal současný stav, řešení problémů a jednání s MZ ČR. Doplnila PharmDr. Třešňáková.
p. Fialová
Dotaz k propojení s pečovatelskými službami.
MVDr. Ing. Hejzlar
Vysvětlil, jak to funguje v praxi a v závislosti na zdravotní pojišťovně.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

8
0
0

USNESENÍ 26/143/2016/VZ
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven
a léčeben okresu Trutnov dle návrhu.

K bodu 5
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020
Všichni členové výboru obdrželi elektronicky dokument k tomuto bodu.
S návrhem podrobně seznámil Ing. Mejstřík
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 (dále jen „dotační strategie kraje“)
představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) vymezující
tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících
k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (dále jen „strategie kraje“).
Z tohoto důvodu dotační strategie kraje vychází a je v souladu se strategií kraje, na kterou bude
navazovat Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.
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Finanční podpora kraje při realizování výše uvedených projektů bude poskytována
prostřednictvím dotačních programů vytvářejících obsahovou náplň jednotlivých tematických
oblastí dotační strategie kraje (dále jen „dotační oblasti“) při zohlednění možností využít i jiné
zdroje financování – např. zdroje Evropské unie, národní zdroje. V případě potřeby je však
možné poskytnout dotaci na realizaci daného projektu, který je v souladu se strategií kraje,
i mimo dotační programy, tj. dotaci na účel uvedený v žádosti o poskytnutí dotace. V případě
nově vyvstalé potřeby je možné rozšířit dotační oblasti vymezené v dotační strategii kraje.
Dotační strategie kraje byla vytvořena ve spolupráci s věcně příslušnými odbory Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje a směřuje k efektivnímu a účelnému vykládání peněžních
prostředkům krajem při využití zkušeností získaných při poskytování dotací v souladu s Dotační
strategií Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.
Návrh dotační strategie kraje byl projednán ve věcně příslušných výborech Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje (Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Výbor pro životní
prostředí a zemědělství, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výbor pro sport,
tělovýchovu a volnočasové aktivity, Výbor pro kulturu a památkovou péči, Výbor sociální
a Výbor zdravotní), následně Radou Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje.
Diskuse: Ing. Kracíková, Ing. Mejstřík, PharmDr. Třešňáková, MVDr. Ing. Hejzlar, p.
Řezníčková, p. Fialová, MUDr. Záleský
MUDr. Trpák, PharmDr. Třešňáková
Vysvětlili systém poskytování stipendií ze Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého
kraje.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

8
0
0

USNESENÍ 26/144/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
projednal
předloženou Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2017 – 2020
II.
doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii KHK 2017 – 2020

K bodu 6
Statut dotačního fondu KHK 2016 a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu
KHK 2016
Oba tyto dokumenty obdrželi všichni členové výboru elektronicky.
Dotační fond Královéhradeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje ze dne 14. června 2012, č. ZK/28/2011/2012, jako trvalý účelový peněžní fond
Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí Statutu dotačního fondu
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Královéhradeckého kraje
Královéhradeckého kraje.

jsou

Zásady

pro

poskytování

dotací

z dotačního

fondu

S obsahem obou dokumentů a postupu při poskytování a schvalování dotací podrobně
seznámil Ing. Mejstřík.
Diskuse: p. Fialová, PharmDr. Třešňáková, Ing. Bášová, MUDr. Trpák, Ing. Mejstřík
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
- 8
Proti
- 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ 26/145/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
projednal
návrh Statutu dotačního fondu KHK 2016 a Zásad pro poskytování dotací z dotačního
fondu KHK 2016
II.
doporučuje
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Statut dotačního fondu KHK 2016 a
Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK 2016

K bodu 7
Koncepce péče o duševní zdraví - informace
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková, Ing. Bášová
PharmDr. Třešňáková podala vysvětlení k důležitosti vypracování tohoto dokumentu
v souvislosti s Koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro další období.
Ing. Bášová podala informaci k tvorbě koncepce, plánovaných pracovních jednáních a
účastnících těchto jednání. Byli osloveni všichni zástupci organizací, kterých se péče o duševní
zdraví týká. Samozřejmostí je spolupráce se sociálním odborem krajského úřadu. Dále ing.
Bášová popsala jednotlivé rozpracované části této koncepce, včetně souvisejících dokumentů a
zákonů týkající se reformy duševní péče, které ale ještě nejsou celostátně schváleny. Zmínila i
vznik zamýšlených center duševní péče, ke kterému se přihlásil i RIAPS.
Koncepce se předpokládá předložit do zářijového nebo říjnového jednání Zastupitelstva KHK.
Bez diskuse.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

8
0
0

USNESENÍ 26/146/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Koncepci péče o duševní zdraví
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K bodu 8
Návrh na rozpočet kap. 15 - zdravotnictví na rok 2017
Ing. Kracíková odchod
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková
Upozornila, že návrh rozpočtu by se měl schvalovat v září na jednání Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, ale ještě nejsou známy některé výsledky z roku 2015, rok 2016
probíhá, takže je toto rámcový návrh rozpočtu, který se ještě může kdykoliv měnit.
Návrh vychází ze stávající výše, tak jak to je v letošním roce 2016. V rámci změny úhradové
vyhlášky by měl být pokryt nárůst mezd u příspěvkových organizací, a pokud tomu tak nebude,
je v rozpočtu kraje návrh na vytvoření rezervy na pokrytí zvýšení mezd.
Pro akciové společnosti je navržena stejná částka jako v loňském roce tj. 130 mil. Kč i s návrhem
další rezervy. Vznik Centra duševního zdraví (v RIAPS) avizuje nároky na rozpočet ve výši 5
mil. Kč, další nároky vznikají servisní smlouvou v programu IOP a zamýšleným stipendijním
programem pro studenty 6. ročníků lékařských fakult.
K tomuto byla dále diskutována následující témata:
• Diference platů mezi pracovníky v domovech důchodců zřizovaných krajem a platy
pracovníků v krajských nemocnicích
• Jaká částka je zakomponovaná v rozpočtu kraje na zvýšení platů v nemocnicích ZH KHK
v letošním roce a do příštího roku
• Rozdíly platů zdravotních pracovníků v krajských a fakultních nemocnicích, jejich dopady
na personální obsazení v nemocnicích
• Platy v příspěvkových organizacích kraje
Diskuse:
MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Trpák, MUDr. Záleský, Ing. Bášová, p.
Netolická, p. Řezníčková, MVDr. Ing. Hejzlar, p. Fialová
p. Fialová
Návrh na usnesení o navýšení provozních prostředků z rozpočtu kraje.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -
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0
0

USNESENÍ 26/147/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
žádá
o navýšení provozních prostředků z rozpočtu
Královéhradeckého kraje o 150 mil. Kč a 50 mil. rezervy

kapitoly

zdravotnictví

MUDr. Švábl odchod
K bodu 9
Různé
p. Řezníčková – poznámka ke školení sester a nabídka úřadu práce
Dále již nebyly vzneseny žádné návrhy. Výbor v této chvíli už není usnášeníschopný.
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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 15. 50 hodin bylo jednání ukončeno.
Příští jednání výboru se koná dne 29. srpna 2016.

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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