ZÁPIS č. 1/VI./2020
ze zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 15. prosince 2020
Přítomni: Ing. Jarmila Valešová, FCCA, MUDr. Jiří Bartoš, MBA, Ing. Alena Kuželová, MBA,
MUDr. Zdeňka Křenková, paní Jana Holcová, pan Jiří Kratochvíl, Ing. Michal Kříž, Mgr. Petr Židek,
MPA, pan Lukáš Bělohradský, Mgr. Jitka Rotková, DiS. (viz prezenční listina)
Omluveni: Mgr. Jana Pastuchová, Bc. Lena Mlejnková, MUDr. Michal Mrázek; PhDr. Alena
Riegerová
Stálí hosté: Ing. Naďa Veselá, Mgr. Vladimír Richter
Program jednání:
1) Zahájení.
2) Schválení programu jednání.
3) Volba ověřovatele zápisu.
4) Určení jednacího dne Výboru zdravotnictví.
5) Body jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
5.1 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace.
6) Diskuze. Různé.
Průběh jednání:
1. Na úvod jednání předsedající Ing. Jarmila Valešová, FCCA přivítala přítomné členy Výboru
zdravotnictví (dále jen „VZ“) a stálé hosty – Ing. Naďu Veselou, která zastoupila PhDr.
Alenu Riegerovou a Mgr. Vladimíra Richtera. Dále paní předsedající konstatovala, že
zahájení schůze je přítomno 9 členů a je tedy možné přijímat usnesení. Z jednání se řádně
omluvili Mgr. Jana Pastuchová, Bc. Lena Mlejnková a MUDr. Michal Mrázek.
2. Následovalo projednání a schválení předloženého programu jednání VZ. Paní předsedající
navrhla doplnit bod 5.2 ve věci delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné
hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s. – tento bod byl projednán radou Libereckého
kraje dne 15. prosince 2020 a podklady obdrželi členové VZ před jednáním „na stůl“. Dále
ještě avizovala zařazení do bodu 6 dotaz zástupce veřejnosti na testování na COVID-19.
Následně vyzvala k hlasování o doplněném programu jednání VZ.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/VI./20/VZ/1
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje změnu programu jednání Výboru zdravotnictví.

Výb o r zd r a vot ni ctv í Za st upi te l s tv a Li b e r ec k é ho k ra j e
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 377• fax: + 420 485 226 433
e-mail: radmila.bartova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
• Datová schránka: c5kbvkw

Zápis z jednání Výboru zdravotnictví
15. 12. 2020
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

3. Následovalo určení ověřovatele zápisu z jednání. Jako ověřovatel se přihlásil Mgr. Petr
Židek, MPA, žádný protinávrh nebyl přednesen. Paní předsedající vyzvala členy VZ
k hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/VI./20/VZ/2
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje Mgr. Petra Židka, MPA ověřovatelem zápisu
z jednání Výboru zdravotnictví
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

4. Úvodním bodem dnešního jednání bylo určení jednacího dne VZ. Paní předsedající
konstatovala, že předsedkyně Bc. Mlejnková upřednostňuje jednací den mimo pondělí a
požádala členy VZ o návrhy. Mgr. Židek, MPA uvedl, že 5 členů současného VZ bylo členy
VZ také v minulém volebním období, kdy se osvědčil termín pondělí v týdnu před jednáním
Zastupitelstva Libereckého kraje, začátek schůze v 16:00 hodin. Argumentoval také, že
členství ve VZ Mgr. Jany Pastuchové, která je poslankyní dolní komory Parlamentu České
republiky, je nesporně přínosem pro orgány Libereckého kraje. Paní předsedající tedy
požádala, aby se přítomní členové vyjádřili, které z jí navrhovaných termínů nekolidují
s plněním jejich dalších povinností.
Navržené termíny:
 pondělí od 13:00 hodin – 6 hlasů
 pondělí od 16:00 hodin – 9 hlasů
 středa od 16:00 hodin – 6 hlasů
Paní předsedající konstatovala, že výsledek „ankety“ předá paní předsedkyni Bc. Leně
Mlejnkové.
5. Prvním z projednávaných bodů pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje je změna
zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace. Mgr. Richter uvedl, že se jedná o změnu v souvislosti s navýšením
hodnoty nemovitého majetku u staveb. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, paní předsedající
vyzvala přítomné k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/VI./20/VZ/3 – k návrhu usnesení pro 1/VI./ZK/2020/31
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO:
46744991, a to z důvodu navýšení hodnoty nemovitého majetku u staveb.
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Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Druhým bodem je delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s. Ing. Veselá uvedla, že se jedná o pravidelné delegování zástupce
akcionáře na jednání valné hromady společnosti. Materiál připravil právní odbor krajského
úřadu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, paní předsedající vyzvala přítomné členy VZ
k hlasování o usnesení. V průběhu projednávání bodu se do jednací místnosti dostavila 1
členka VZ.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/VI./20/VZ/4 – k návrhu usnesení pro 1/VI./ZK/2020/53
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje vzít na
vědomí návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a. s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01
Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 1. 2021, delegovat Martina Půtu,
hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a. s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01
Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 1. 2021, navrhnout
A. Odvolat z dozorčí rady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČO: 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 46063
zástupce kraje:
1. Mgr. Romana Barana, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 8. 1. 2021
2. Martina Půtu, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 8. 1. 2021
3. Bc. Lenu Mlejnkovou, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 8. 1. 2021
4. Ing. Michala Kříže, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 8. 1. 2021
5. Prof. Ing. Josefa Šedlbauera, PhD., identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 8. 1.
2021
6. MUDr. Přemysla Sobotku, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 8. 1. 2021
B. Jmenovat do dozorčí rady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČO: 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 46063
jako zástupce kraje:
1. Bc. Lenu Mlejnkovou, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 9. 1. 2021
2. Martina Půtu, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 9. 1. 2021
3. Ing. Markétu Khauerovou, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 9. 1. 2021
4. Ing. Jaroslava Knížka, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 9. 1. 2021
5. Ing. Jarmilu Valešovou, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 9. 1. 2021
6. MUDr. Přemysla Sobotku, identifikační údaje neuvedeny, a to ke dni 9. 1. 2021
a uložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460
01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, dne 8. 1. 2021 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro
navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
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Zápis z jednání Výboru zdravotnictví
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Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

6. V bodu Diskuze. Různé paní předsedající přednesla dotaz matky dítěte předškolního věku na
správnost postupu; u dítěte s příznaky onemocnění COVID-19, které bylo na testování
odesláno s rozdílem 5 dnů (čtvrtek – úterý). Ing. Alena Kuželová, MBA vysvětlila princip
testování jak příznakových, tak vytrasovaných, její informace doplnil ještě MUDr. Jiří
Bartoš, MBA. Následně se slova ujala Ing. Veselá, aby poskytla členům VZ přehled o
systému testování na COVID-19 na území Libereckého kraje - seznam testovacích míst je
uveden v tabulce, která je přílohou zápisu. Zájemci o antigenní testování, které bude
zahájeno 16. prosince 2020, se mohou přihlásit do rezervačního systému na webových
stránkách Libereckého kraje, do testování budou zapojeni také ambulantní lékaři (více
informací na https://www.lekaripomahajicesku.cz/. Mgr. Richter uvedl, že k vakcinaci je
zatím málo dostupných informací s tím, že se právě účastní videokonference zástupců krajů
k této problematice. Na závěr schůze vyzvala paní předsedající přítomné, aby se krátce
představili. Schůzi ukončila s tím, že termín lednového jednání Výboru zdravotnictví bude
oznámen dodatečně po dohodě s dnes nepřítomnou předsedkyní Bc. Lenou Mlejnkovou.

Zapsala: ……………………………
tajemnice Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Schválili: ……………………………
Mgr. Petr Židek, MPA, v. r.
ověřovatel zápisu

……………………………
Ing. Jarmila Valešová, FCCA , v. r.
místopředsedkyně Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje
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