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Z á p i s  
 

ze 4. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
5. 6. 2017, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Poláčka – P1.905, RegioCentrum Nový 
pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové  

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Omluveni: prof. PharmDr. Hrabálek CSc.   

Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
  5.  Žádost Zdravotnického holdingu KHK a.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na 

projekt "Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje"  
  6.  Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu KHK a.s. na 

projekt „Realizace pilotního jazykového kurzu pro zahraniční zdravotnické 
pracovníky“  

  7.  Žádost Fakultní nemocnice Hradec Králové o navýšení vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby na rok 2017  

  8.  Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici 
Trutnov a.s.  

  9.  Návrh na darování movitého majetku nemocnicím Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a. s.  

  10.  Návrh na schválení příslibu profinancování projektů Královéhradeckého kraje do 
IROP SC 1.3  

  11.  Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje  
  12.  Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a 

léčeben okresu Trutnov  
  13.  Výsledky hospodaření Zdravotnické holdingu KHK a.s. za rok 2016  
  14.  Různé  
  15.  Závěr  
 
 
K bodu l 
Zahájení  
Jednání 4. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.00 hod 
předsedkyně výboru Ing. Dana Kracíková. Přivítala přítomné členy výboru a hosty a 
konstatovala, že dle počtu přítomných členů je výbor usnášeníschopný. Ing. Kracíková pak dále 
řídila jednání výboru. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
Předsedkyně výboru podala návrh na: 

I. Schválení navrženého programu 4. jednání výboru zdravotního 
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 4. jednání výboru 
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.  

II.  Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Libor Seneta 
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III.  Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a navrhla schválit jejich přítomnost na 
jednání výboru a to:  
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK  
Ing. Bc. Miroslava Mejstříka DiS, vedoucí odd. krajských dotací KÚ KHK 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10           
 Proti  - 0         
 Zdržel se - 0    
       
 
USNESENÍ 4/20/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  návrh programu 4. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Libora Senetu  
III.  s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

Ing. Miroslava Procházku, Ph.D. předsedu představenstva ZH KHK 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Bc. Miroslava Mejstříka DiS, vedoucí odd. krajských dotací KÚ KHK 
 
 

K bodu 3 
Kontrola usnesení  
V usnesení z minulých jednání výboru zdravotního nebylo žádné s ukládací ani termínovou částí. 
Usnesení jsou splněna. 
 
 
K bodu 4 
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
 
S návrhem seznámil JUDr. Cogan  
V současné době jsou dotace a dary poskytovány z různých rozpočtových kapitol a jejich 
poskytování upravují různé předpisy. Jedním z úkolů zakotvených v Programovém prohlášení 
rady Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2020 bylo přepracování dokumentů upravujících 
poskytování dotací a grantů. Z tohoto důvodu je předkládán návrh Zásad pro poskytování dotací a 
darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jedná se o dokument, který má nahradit současné 
předpisy upravující poskytování dotací a darů Královéhradeckým krajem.  
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje mají být obecným 
dokumentem s tím, že podmínky pro poskytování dotací budou blíže upraveny v dotačních 
programech a smlouvách o poskytování dotací.   
 
Diskuse:  
doc. MUDr. Heger -  dotaz co je nového v tomto materiálu oproti minulým rokům 
CSc., MUDr. Kochan  - dotaz které výbory již materiál schválily 
JUDr. Cogan -  vysvětlil základní změny – zadávání přes dotační portál KHK, systém hodnocení 
a projednávání. Dále doplnila Ing. Bášová 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 1  
 
USNESENÍ 4/21/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

dle přílohy – návrhu předpisu zásad 
 

K bodu 5 
Žádost Zdravotnického holdingu KHK a.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt 
"Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje"  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová  
Za účelem přípravy projektu „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ byla 
uzavřena Partnerská smlouva mezi Královéhradeckým krajem, CIRI, ZH Královéhradeckého kraje 
a.s. a jednotlivými nemocnicemi koncernu ZH Královéhradeckého kraje a.s., jejímž účelem je 
upravit principy partnerství a vzájemné povinnosti smluvních stran za účelem zajištění spolupráce 
při přípravě Projektu, zejména v souvislosti se zpracováním žádosti o podporu na realizaci 
uvedeného projektu a zpracování Studie proveditelnosti. 
Na základě uvedené smlouvy se ZH Královéhradeckého kraje a.s. v rámci přípravy projektu 
zavázal k zajištění následujících činností a z nich vyplývajících povinností: 

− provést aktualizaci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 ve vazbě na 
podmínky projektu, 

− poskytovat Královéhradeckému kraji a CIRI součinnost nezbytnou při zpracování Studie 
proveditelnosti, když tato součinnost bude spočívat zejména v/ve:  

V době uzavření partnerské smlouvy existoval předpoklad, že společnost Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s. dokáže zpracovat jednotlivé kapitoly Studie proveditelnosti 
vlastními silami, tzn. prostřednictvím vlastního personálu a členů představenstva společnosti. 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, dle kterých Studie proveditelnosti projektu 
připravována, však požadují zpracování dílčích kapitol, které není společnost Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje a.s. schopna samostatně zpracovat, a to z důvodu kvalifikace 
vlastních zaměstnanců, resp. členů představenstva společnosti.  
Z tohoto důvodu tak došlo k uzavření dohody o provedení práce s Ing. Jiřím Haasem, jejímž 
předmětem je zpracování kapitoly č. 5 Studie proveditelnosti s názvem „Podrobný popis projektu“. 
Pro zpracování kapitol č. 8 Studie proveditelnosti s názvem „Řešení projektu“, č. 16 Studie 
proveditelnosti s názvem „Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu uzavřena rámcová 
smlouva se společností SOFO Group a.s. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. 
ZK/32/2289/2016 dne 3. 10. 2016 schválilo poskytnutí účelové dotace Zdravotnickému holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. ve výši 500,0 tis. Kč na výše uvedené externí zpracování Studie 
proveditelnosti. Dne 12. 10. 2016 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje č. ES 11254. Smlouva byla určena na uznatelné výdaje projektu 
uskutečněné v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. Vzhledem k rozsahu a obtížnosti 
zpracovávaných dat došlo k prodloužení doby předání dílčích částí studie a úhrada poslední 
faktury na realizaci projektu proběhla v měsíci lednu 2017. ZH KHK a.s. však dne 4. 1. 2017 vrátil 
na účet poskytovatele (KHK) část poskytnuté dotace ve výši 167,54 tis. Kč, a to z důvodu, aby 
nedošlo k porušení smluvního vztahu, který předpokládal uznatelné výdaje pouze do konce roku 
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2016. Příjemce tak z celkové výše dotace čerpal pouze 332,41 tis. Kč a zbytek nevyčerpaných 
prostředků vrátil do rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
Celkové náklady Zdravotnického holdingu KHK a. s. na zpracování jednotlivých kapitol Studie 
proveditelnosti činily 535.659,- Kč. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. proto žádá 
orgány kraje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 203.198,- Kč na výdaje projektu, 
které byly uskutečněny v roce 2017.  
 
Diskuse: doc. MUDr. Heger, CSc., Ing. Procházka, Ing. Bášová 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/22/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  1. schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s., Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 
25997556 ve výši 203.198,- Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví 
na rok 2017 na projekt Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje dle 
důvodové zprávy 
2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu 
de minimis se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., Pospíšilova 
365, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 25997556 dle přílohy důvodové zprávy a návrhu 
Smlouvy o poskytnutí dotace 
 
 

K bodu 6 
Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu KHK a.s. na projekt 
„Realizace pilotního jazykového kurzu pro zahraniční zdravotnické pracovníky“  
 
    Příchod: MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, prof. MUDr. Malý CSc. 
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová, doplnil Ing. Procházka 
Odbor zdravotnictví předkládá Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání Žádost 
o poskytnutí individuální dotace Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. na 
uskutečnění projektu „Realizace pilotního jazykového kurzu pro zahraniční zdravotnické 
pracovníky“.S ohledem na celorepublikový problém nedostatku personálu ve zdravotnictví, 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje realizoval náborovou aktivitu mezi 
zdravotnickými pracovníky na Ukrajině. Pro možnost jejich zařazení na pracovní pozice v rámci 
nemocnic Zdravotnického holdingu je nezbytná jejich znalost českého jazyka. Z toho důvodu je 
realizován intenzivní jazykový kurz v délce trvání 12 týdnů. Po ukončení jazykového kurzu, ve 
kterém je studentům poskytováno jazykové vzdělání a ubytování zdarma, budou zaměstnáni 
v nemocnicích Zdravotnického holdingu KHK, kde se budou při výkonu zaměstnání připravovat 
na složení aprobační zkoušky.  V současnosti prochází intenzivní přípravou 8 zdravotnických 
pracovníků (7 lékařů + 1 zdr. sestra), kteří se zavázali po dobu 24 měsíců pracovat pro některou 
z nemocnic ZH KHK.  
Orgánům Královéhradeckého kraje je předložen návrh na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
350.000,- Kč na realizaci projektu.  
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Dále bylo diskutováno: 
• efektivita a financování kursu 
• délka výuky češtiny potřebná pro odbornou praxi 
• uznání praxe v ČR, aprobační příprava a zkoušky 
• náklady na jednoho lékaře před započetím samostatné práce 
• možnost zahraničních lékařů z jiného státu 
• plán dalších jazykových kursů 
• vztah pacientů a lékařů-cizinců 

 
Diskuse se zúčastnili:  Ing. Bášová, Ing. Procházka, Ing. Cabicar, MUDr. Veselý, P. Netolická,  

   MUDr. Mašek, MUDr. Matyášová, MUDr. Seneta 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 1  
 

USNESENÍ 4/23/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  1. schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s., Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 
25997556 ve výši 350.000,- Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví 
na rok 2017 na projekt Realizace pilotního jazykového kursu pro zahraniční 
zdravotnické pracovníky dle přílohy důvodové zprávy  
2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu 
de minimis se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., Pospíšilova 
365, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 25997556 dle přílohy důvodové zprávy a návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 

K bodu 7 
Žádost Fakultní nemocnice Hradec Králové o navýšení vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby na rok 2017  
 
 S návrhem seznámila Ing. Bášová 
Odbor zdravotnictví předkládá Zastupitelstvu KHK k projednání žádost Fakultní nemocnice 
Hradec Králové o navýšení limitu vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – LPS 
Dle zákona 372/2011 Sb., je kraj povinen zajistit na svém území pohotovostní službu. Pro spádové 
území Královéhradecka tyto zdravotní služby zajišťuje Fakultní nemocnice Hradec Králové 
v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby ze dne 19. 12. 2016. Usnesením ZK/2/22/2016 ze dne 5. 12. 2016 
byla stanovena vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování 
lékařské pohotovostní služby v roce 2017 maximálně do výše 5.600,0 tis. Kč. 
S ohledem na opakující se problémy s personálním zajištěním obsazení pohotovosti především 
v oblasti stomatologie bylo vyvoláno ze strany Fakultní nemocnice Hradec Králové jednání se 
zástupci odboru ZD a Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a stomatologické 
komory, kde došlo k vzájemné shodě a potřebě řešení stabilizování zajištění stomatologické LPS.  
Na základě výše uvedeného jednání pak Fakultní nemocnice HK předložila žádost o navýšení 
vyrovnávací platby o 261 tis. Kč na zajištění stomatologické LPS a u LPS pro dospělé a LPS pro 
děti o 669 tis. Kč. 
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Svou žádost odůvodnila následovně: 
S účinností od 1. 7. 2017 Fakultní nemocnice plánuje navýšit plat lékařů na stomatologické LSP 
o 100 Kč/hod. (hrubá hodinová mzda bude činit 500,- Kč) z důvodů personálního zabezpečení této 
služby. FN HK v souvislosti s úpravou osobních nákladů u stomatologické LPS plánuje také 
navýšení hodinových sazeb u lékařů zajišťujících lékařské pohotovostní služby pro dospělé a děti 
ve všední den o 80,- Kč/hod. na 410,- Kč a o víkendech a svátcích navýšení hrubé hodinové mzdy 
lékaře o 110,- Kč/hod., čímž by hrubá hodinová mzda lékaře dosáhla 550,- Kč. 
Fakultní nemocnice HK předložila vyúčtování vyrovnávací platby za poskytování závazku veřejné 
služby za rok 2016 a odbor zdravotnictví konstatuje, že v roce 2016 nebyla rozpočtovaná výše 
vyrovnávací platby 5.600,0 tis. Kč plně čerpána, FN HK si vyúčtovala v souladu s uzavřenou 
Smlouvou o závazku veřejné služby pouze 4.910,0 tis. Kč. Vyúčtování vyrovnávací platby za 
období 1. Q. 2017 je příznivé a je předpoklad, že FN HK na zajištění LPS bude potřebovat na rok 
2017 navýšení vyrovnávací platby o 261,0 tis. Kč. Na rok 2017 nejsou rozpočtovány v kapitole 15 
– zdravotnictví finanční prostředky na vyšší navýšení vyrovnávací platby. O navýšení pro 
všeobecnou a dětskou LPS bude jednáno v rámci tvorby přípravy rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2018 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec 
Králové na rok 2017 o 261 tis. Kč (FN HK využije především pro oblast stomatologické LPS). 
Navýšení vyrovnávací platby bude pokryto z rezervy běžných výdajů kapitoly 15. 
 
Ing. Kracíková 
Jak se navýšení bude řešit ve vztahu k našim krajským nemocnicím, kde se platí kolem 300,- Kč. 
Předpokládá se, že se částky sjednotí na stejnou hodnotu v krajských nemocnicích a FN?  

Ing. Bášová 
Sbírají se data k vytíženosti v krajských nemocnicích a FN , po té budou svolána jednání 
k vyhodnocení. 

Ing. Kracíková  
Na základě předložených dat by se mělo zpracovat systémové řešení LPS pro KHK. 

Prof. MUDr. Malý 
LPS stomatologie nechce nikdo sloužit, je zajištěna lékaři stomatologické kliniky. 

Ing. Cabicar 
Seznámil se statistickými údaji  - počtu ošetřených LPS stomatologickou v nemocnicích. 

MUDr. Mašek 
Zhodnotil historii pohotovosti od r. 2004, kde se za toto období hodně zredukovalo. Dále vyčíslil 
finanční ohodnocení lékařů na záchrance, specialistů v porovnání s platbami za LPS. 
 
Dále bylo diskutováno:  

• rozdíl odměňování za jednotlivé obory LPS 
• centrální informovanost o LPS 

 
Diskutovali: MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, Ing. Bášová 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 13  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 4/24/2017/VZ 
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Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit navýšení vyrovnávací platby za závazek veřejné služby Fakultní nemocnici 

Hradec Králové na zajištění LPS na rok 2017 o 261,0 tis. Kč dle důvodové zprávy 
  
Na příští výbor přinést k nahlédnutí přehled ošetření LPS stomatologie – zajistí Ing. Bášová 
 
 
K bodu 8 
Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici 
Trutnov a.s.  
 
S návrhem seznámil, Ing. Procházka 
Odůvodnil záměr – viz materiály zaslané elektronicky všem členům výboru 
Realizace vychází z požadavků Oblastní nemocnice Trutnov a.s., a Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. Nutnost realizace akce vychází z potřeby vyřešení nevyhovujícího 
technického stavu objektu OKB (objekt č.p.78), který nelze řešit rekonstrukcí, z centralizace 
provozu laboratoří a transfuzního oddělení, které je umístněné mimo objekt nemocnice, což 
přinese zefektivnění jejich provozu a vytvoření odpovídajících hygienicko-provozních podmínek 
pro pacienty v souladu se zpracovanou studií „Konsolidované laboratoře a Transfuzní oddělení „. 
Akce je z důvodu její složitosti a z důvodu zabezpečení co možná nejkratšího výpadku péče o 
pacienty u dotčených oddělení rozdělena do dvou etap. První etapa řeší přestavbu objektu OLMI, 
která zabezpečí především nahrazení provozů stávající budovy OKB. V uvolněných prostorech 
(3.NP) po ředitelství nemocnice bude zřízeno oddělení centrálního příjmu a konsolidované 
laboratoře OKB,HEM a OLMI. V druhé etapě bude provedena demolice budovy OKB, a následně 
výstavba nové budovy konsolidovaných laboratoří, kde se do 1.NP přestěhuje oddělení nukleární 
medicíny a následně bude možné provedení rekonstrukce budovy č. p. 84 na budoucí ředitelství. 
V 2.NP bude zřízeno transfuzní a hematologické oddělení, čímž dojde k uvolnění pronajatých 
prostor mimo areál nemocnice. V 3.NP budou zřízeny poradny a zázemí hematologie a OKB. Do 
uvolněných prostor po nukleární medicíně (budova č. p. 84) se po rekonstrukci přestěhuje 
ředitelství nemocnice z náhradních prostor. Součástí akce je i pořízení nábytku, zdravotnického 
vybavení a zdravotnických přístrojů. 
Dále krátce uvedl popis technického řešení a finančních nákladů s odkazem na poskytnuté 
materiály, které obdrželi všichni členové VZ elektronicky. 
 
Ing. Kracíková 
Dotaz na cenu s ohledem na přípravu výstavby laboratoří v Jičíně, zda se budou soutěžit zvlášť 
technologie laboratoří pro Jičín a zvlášť Trutnov, ev. Dvůr Králové n.L. a zda se předpokládá 
sjednocení technologií tak, aby bylo možné nakupovat  reagencie do přístrojů společně a 
s množstevní slevou. 
 
Ing. Procházka 
Vysvětlil nynější postup při soutěžení technologií a přístrojů pro nemocnice, možné  materiálové 
leasingy na pořízení přístrojů, ale ucelené řešení zatím není.  
 
Další diskuse se odvíjela: 

• cíl výstavby laboratoří, 
• nutnost investic  
• prověření jednotlivých nákladů 
• nutnost společných technologií a  snížení nákladů pro nemocnice 

 
Diskuse:  doc. MUDr. Heger, ing. Kracíková, MUDr. Plzák, prof. MUDr. Malý CSc., MUDr. 
Veselý 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
              p. Fialová odchod 
Hlasování: 
Pro  - 12   
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
   

 

USNESENÍ 4/25/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit zahájení realizace akce "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního 

oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s." včetně financování dle důvodové zprávy 
a doporučuje společný postup v pořizování zdravotnických technologií pro laboratoře 
s cílem dosažení maximální efektivity v rámci krajských zdravotnických zařízení. 
 
 

K bodu 9 
Návrh na darování movitého majetku nemocnicím Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a. s.  
 
S návrhem seznámila  Ing. Bášová  
Královéhradecký kraj má ve svém vlastnictví majetek, který užívají nemocnice založené 
Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. na základě smluv o výpůjčce Stáří 
majetku je cca 10 až 20 let a se jedná o majetek, který byl převeden na kraj a jeho pořízení bylo 
financováno státním rozpočtem. Tento movitý majetek je pro Královéhradecký kraj nepotřebný a 
přímo nesouvisí s jeho činností. Rovněž pominula podmínka znemožňující převod majetku na třetí 
osobu, proto předkládáme návrh na darování majetku jednotlivým vypůjčitelům (uživatelům). Pro 
kraj je nadále neekonomické držet majetek ve svém vlastnictví z důvodu odepisování majetku, 
který nevyužívá. Součástí návrhu je i převedení majetku, který byl pořízen výhradně ze zdrojů 
Královéhradeckého kraje (FRR): 
Odbor zdravotnictví předkládá návrh na převedení majetku formou uzavření darovacích smluv 
s jednotlivými nemocnicemi Darovací smlouvy v plném rozsahu ruší Smlouvy o výpůjčce 
uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami, a to včetně všech navazujících dodatků 
k těmto smlouvám. 
Darování movitého majetku nemá dopad do výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje, darováním 
movitého majetku, vzhledem k tomu, že se dlouhodobý majetek odepisuje po celou dobu užívání 
a odpisování provádí vlastník, dojde v hospodaření Královéhradeckého kraje ke snížení nákladů 
na účtu 551 – Odpisy dlouhodobého majetku. 
 
Bez diskuse 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 4/26/2017/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
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  schválit darování nepotřebného movitého majetku v zůstatkové ceně ke dni 31. 3. 2017 
následovně: 
Oblastní nemocnici Náchod a.s., IČ 26000202, ve výši 1 842 195,72 Kč 
Oblastní nemocnici Jičín a.s., IČ 26001551, ve výši 9 107 725,73 Kč 
Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČ 26000237, ve výši 3 408 198,01 Kč 
a darovací smlouvy uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a dotčenými oblastními 
nemocnicemi. 
 

 
K bodu 10 
Návrh na schválení příslibu profinancování projektů Královéhradeckého kraje do IROP 
SC 1.3  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová, doplnil MUDr. Mašek 
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále „IROP“), oblasti intervence 1.3 
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
vyhlášeny v roce 2016 dvě výzvy k podávání žádostí o podporu, a to výzva č. 27 „Vzdělávací a 
výcviková střediska integrovaného záchranného systému“ a výzva č. 36 „Stanice integrovaného 
záchranného systému“. V souladu s rozhodnutími Rady Královéhradeckého kraje byly připraveny 
a předloženy celkem čtyři žádosti o podporu k projektům zaměřeným na podporu a rozvoj činností 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.  
Tyto projekty jsou popsány v tabulce, kterou obdrželi všichni členové VZ včetně podrobného 
přehledu profinancování  
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán k projednání příslib profinancování výše 
uvedených projektů Královéhradeckého kraje předložených do Integrovaného regionálního 
operačního programu v rámci specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof. 

• Dále byly diskutovány dotazy  k financování a udržitelnosti projektů 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 4/27/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  profinancování projektů Královéhradeckého kraje předložených do Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof, v jednotlivých letech realizace dle důvodové zprávy 
 

 
K bodu 11 
Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová, Ing. Procházka 
Přednesli zprávu o činnosti nadačního fondu, kterou všichni členové obdrželi elektronicky. 
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Zpráva obsahovala: 

• Obecné informace o Zdravotnickém nadačním fondu – účel založení a podpora aktivit 
• Popis jednotlivých vyhlášených 3 kol stipendijních programů s výstupy 
• Popis orgánů nadačního fondu 
• Další činnost 

 
K tomuto bodu byla diskutována témata k dalšímu využití finančních prostředku nadačního 
fondu. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 4/28/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 12 
Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov  
 
S návrhem seznámila  Ing. Bášová 
Předkládáme Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení nové znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.  
Ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (dále jen SOL Trutnov) požádala 
zřizovatele o úpravu zřizovací listiny, konkrétně o změnu u Dětského centra ve Dvoře Králové nad 
Labem. 
Dětské centrum je zdravotnické zařízení poskytující ústavní a výchovnou péči dětem od 0 do 3 let, 
ve výjimečných případech do 6 let. Na základě zkušeností z minulých let požádala ředitelka o 
prodloužení pobytu dětem zdravotně postiženým, u sourozeneckých skupin a ve výjimečných 
případech těžce postiženým dětem do 10 let věku. 
Vzhledem k tomu, že bylo nutné upravit zřizovací listinu v souladu se zákony 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách (názvosloví) a zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(nahrazuje zrušený zákon 137/2006 Sb.), předkládáme Radě Královéhradeckého kraje nové znění 
zřizovací listiny, která po schválení nahradí zřizovací listinu č. j.: 17765/SV/2009 vydanou 
zřizovatelem dne 10. září 2009 včetně všech vystavených dodatků. 
Nové znění zřizovací listiny SOL Trutnov bylo projednáno s odborem sociálních věcí, který 
upozornil na skutečnost, že ve ZL jsou uvedeny i sociální služby, které SOL neposkytuje a které 
nejsou zařazeny do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 
(nejdříve musí služba být zapsána ve zřizovací listině, následně pak může příspěvková organizace 
požádat o registraci). Do doby, než budou dosud nezařazené sociální služby zaregistrovány 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 ředitelka SOL písemně informována.  
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Nové znění zřizovací listiny projednala Rada královéhradeckého kraje dne 15. 5. 2017 a 
doporučila Zastupitelstvu schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení 
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. 
Prodloužení pobytu dětem zdravotně postiženým, u sourozeneckých skupin a ve výjimečných 
případech těžce postiženým dětem z 6 let do 10 let věku může mít dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Jedná se o výjimečné situace a týká se minimálního počtu dětí, neboť 
jsou v Dětském centru také umístěny děti, které kvůli zdravotním problémům nemohou vyrůstat 
v domácím prostředí a tyto děti pak odcházejí do domovů pro osoby se zdravotním postižením. 
Vzhledem k požadavku na poskytování služeb dětem v rámci kraje  s cílem zachování a podpory 
rodinných vazeb, se prodlužuje doba umístění dítěte. Dětské centrum by se tak mohlo dostat do 
situace, kdy těžce postižené dítě vyžadující celodenní péči v blízké době dovrší věk 6 let, a není 
jej kam umístit.  
Zdravotní služby v Dětském centru jsou převážně hrazeny z příspěvku zřizovatele na základě 
ustanovení § 15, odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (citace: Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let 
věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto 
zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele).  
Zákon č. 372/2011 Sb., ukládá zákonným zástupcům dítěte povinnost hradit příspěvek na úhradu 
nezaopatřeného dítěte a výše příspěvku je stanovena vyhláškou č. 56/2012 Sb. Jelikož většina dětí 
pochází z rodin sociálně slabších, při prokazování příjmů osoby povinné výživou, příspěvek na 
úhradu na zaopatření dítěte se nevyžaduje, neboť jejich příjmy nedosahují součtu životního 
minima domácnosti a normativních nákladů na bydlení. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 4/29/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a 

léčeben okresu Trutnov s účinností od 1. 7. 2017 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

 
K bodu 13 
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2016  
 
S návrhem seznámí Ing. Procházka 
Ing. Procházka krátce seznámil s výsledky hospodaření. Všichni členové obdrželi elektronicky 
„Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 ZH KHK, 
 
MUDr. Kochan 
Dotaz k nákupu akcií Královéhradecké lékárny. 
 
Ing. Procházka 
Důvodem byly ekonomické a legislativní dopady, ZH KHK je nyní 100 % vlastník a podíly jdou 
zpátky do nemocnic. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 4/30/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za rok 

2016 
 

K bodu 14 
Různé  
p. Netolická 
Dotaz na změnu ve vedení ZH KHK 
 
Ing. Kracíková 
Podala informaci o „malé“ komisi, která se zabývá Koncepcí zdravotnictví KHK. 
 
K bodu 15 
Závěr  
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, předsedkyně výboru poděkovala členům výboru zdravotního a přítomným hostům za 
účast na 4. jednání výboru a v 17:20 hodin jednání ukončila.  

 
 

Příští jednání výboru se koná dne 28. srpna 2017 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa  
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


