Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 3 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
24. 3. 2021 distančně
Přítomno:

12 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje dle přiložené prezenční
listiny

Omluveni:

paní Jana Holcová

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé:

Ing. Jarmila Valešová, FCCA

1. Zahájení a schválení programu jednání.
3. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021
zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala členy
na jednání v režimu v online a dohodla se o způsobu hlasování. Dále oznámila, že po rezignaci
Mgr. Pastuchové byla novou členkou VZ zvolena Zastupitelstvem Libereckého kraje paní
Lenka Urbánková, kterou požádala, aby se krátce představila. Následně předsedkyně VZ na
základě evidence konstatovala, že zahájení je přítomno 12 členů, tím pádem je VZ schopný
přijímat usnesení, a požádala o projednání a schválení programu jednání VZ. Protože nikdo
neuplatnil návrh změny či doplnění programu jednání, vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VZ/11
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje předložený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

2. Kontrola usnesení.
Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že usnesení přijatá na únorovém jednání VZ byla
přednesena při jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. února 2021, kromě usnesení
č. 2/21/VZ/6 ve věci schválení navrhovaných podmínek pro vyhlášení programu č. 9.1 –
Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně / tělesně postižené občany
a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví. Tento bod projedná Zastupitelstvo
Libereckého kraje dne 30. března 2021.
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4. Body jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Prvním dnes projednávaným bodem je Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/21 – úprava
specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na
zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Informace
k projednávanému bodu podala PhDr. Riegerová, která v úvodu omluvila pana radního Mgr.
Vladimíra Richtera, který je účastníkem pravidelné videokonference krajských koordinátorů
pro očkování proti onemocnění covid-19, k jednání se připojí později. Následně se do diskuze
nikdo nepřihlásil, předsedkyně VZ přečetla návrh usnesení a vyzvala k hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VZ/12 – k návrhu usnesení pro 3/ZK/21/57
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/21, kterou se:
a) upravuje rozpis specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917
09 – Transfery, odbor zdravotnictví v úhrnné výši 14.379.781 Kč
b) snižují výdaje specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 25.150 Kč
a navyšují výdaje specifický ukazatel KNL - zubní pohotovostní služba ve výši
25.150 Kč v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví,
rozhodnout
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby
v úhrnné výši 14.379.781 Kč a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto
rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 6.257.781 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,
c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se
Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.694.000 Kč,

sídlem

d) MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.214.000 Kč,
e) Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287,
468 41 Tanvald, ve výši 1.520.000 Kč,
2. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933,
se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši
5.000.000 Kč
3. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem
Husova 357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč,
a schválit znění těchto smluv:
a) Smlouvy č. OLP/163/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,
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b) Smlouvy č. OLP/164/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518,
c) Smlouvy č. OLP/165/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
d) Smlouvy č. OLP/166/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,
e) Smlouvy č. OLP/167/2020 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČO: 63145766,
f) Smlouvy č. OLP/168/2021 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
g) Smlouvy č. OLP/169/2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

5. Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Dalším dnes projednávaným bodem je písemná informace ve věci rozpočtového opatření
č. 83/21 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví – poskytnutí
neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost. PhDr.
Riegerová uvedla, že se jedná o tzv. „průtokové peníze“, kdy je krajským zdravotnickým
záchranným službám poskytována finanční částka dle počtu obyvatel kraje na krizovou
připravenost. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, paní předsedkyně vyzvala členy VZ k hlasování
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VZ/13 – k návrhu usnesení pro 3/ZK/21/42a)
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci ve věci
rozpočtového opatření č. 83/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou
částku 2.000.000 Kč z titulu přijatých neinvestičních prostředků – Rozhodnutí č.
OKP/3/1102/2021 o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR
na rok 2021 na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje
v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, v celkové výši 2.000.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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6. Diskuze, různé.
K jednání se distančně připojil pan radní Mgr. Richter, který informoval o závěrech pravidelné
videokonference krajských koordinátorů pro očkování, dále uvedl aktuální počty očkovaných
jednou dávkou i kompletně naočkovaných. K problematice očkování chronicky nemocných
pacientů se krátce vyjádřil MUDr. Bartoš, MBA, zkušenosti s vakcinací v sousedním
Královéhradeckém kraji zmínil MUDr. Mrázek. Dále se do diskuze zapojila dotazy
předsedkyně VZ a Ing. Valešová, FCCA. Oběma odpověděl Mgr. Richter, jeho informace
doplnila PhDr. Riegerová a MUDr. Bartoš.
7. Závěr jednání.
Na závěr jednání poděkovala předsedkyně VZ přítomným za účast na jednání a pozvala na
dubnovou schůzi Výboru zdravotnictví, která se uskuteční ve středu 21. dubna 2021 od 16:00
v budově KÚ LK, jednací místnost bude upřesněna v závislosti na aktuální epidemické situaci.
Na jednání je přeloženo z březnové schůze pozvání MUDr. Luďka Kramáře, ředitele
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.
Ověřovatelka zápisu:

……………………………….
člen Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
předsedkyně Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 29. března 2021
Zapsala: Radmila Bártová
tajemnice Výboru zdravotnictví
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