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Zápis č. 4 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
21. 4. 2021
Přítomno:

12 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje dle přiložené prezenční
listiny

Omluveni:

Mgr. Petr Židek, MPA

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Ing. Naďa Veselá, Mgr. Vladimír Richter; MUDr. Luděk Kramář,
MBA

Ověřovatelé:

MUDr. Jiří Bartoš, MBA

1. Zahájení a schválení programu jednání.
4. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021
zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala hosty,
přítomné členy VZ a Ing. Michala Kříže a pana Lukáše Bělohradského, kteří se jednání účastnili
distančně. Na základě zápisu v prezenční listině konstatovala, že zahájení je přítomno 12 členů,
tím pádem je VZ schopný přijímat usnesení. Následně požádala o projednání a schválení
programu jednání VZ a protože nikdo neuplatnil návrh změny či doplnění programu jednání,
vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VZ/14
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje předložený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

2. Volba ověřovatele zápisu.
Ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání navrhla předsedkyně VZ MUDr. Jiřího Bartoše,
MBA. Žádný protinávrh nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VZ/15
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje MUDr. Jiřího Bartoše, MBA ověřovatelem
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výsledek: přijato

Zápis č. 4. ze zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 4. 2021

3. Kontrola usnesení.
Předsedkyně VZ uvedla, že na minulé schůzi VZ bylo schváleno usnesení ve věci poskytnutí
vyrovnávací platby poskytovatelům zdravotních služeb za pohotovostní služby. Usnesení
přednesla na březnovém jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
4. Informace ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková
organizace.
Slova se ujal MUDr. Kramář, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace. Pro jednání Výboru zdravotnictví připravil prezentaci, která byla od
pondělí 19. dubna 2021 členům VZ k dispozici v úložišti dat. Pan ředitel na úvod zmínil datum
vzniku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, vzniku samostatné záchranné služby
a Letecké záchranné služby na území Libereckého kraje, následně představil zdravotnické
operační středisko a výjezdové základny. Dále uvedl informace o ekonomické situaci a v této
souvislosti se krátce zmínil také o personální situaci. Po pasáži věnované investičním záměrům
organizace informoval o jejím rozvoji – např. o úloze školícího střediska, o přeshraniční
spolupráci s Německem a Polskem, o schváleném plánu plošného pokrytí a s tím související
spolupráci se sousedními zdravotnickými záchrannými službami. V diskuzi, do které se
zapojily předsedkyně VZ, dále Ing. Valešová, FCCA a další členové VZ, pan ředitel odpovídal
na dotazy na odměny za práci odváděnou během pandemie covidu, na rekonstrukci výjezdové
základny v Jablonci nad Nisou, na modernizaci vozového parku a na projekty v programu
REACT. V této souvislosti MUDr. Kramář, MBA také podal informace k dalšímu
projednávanému bodu na dnešním jednání VZ. Na závěr diskuze poděkovala paní předsedkyně
VZ MUDr. Kramářovi, MBA za přípravu prezentace, přečetla návrh usnesení a vyzvala
k hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VZ/16
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí informace ředitele Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace, MUDr. Luďka Kramáře, MBA.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

5. Body jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
MUDr. Kramář, MBA k bodu ve věci pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů uvedl, že
se jedná o projekt, který se bude ucházet o podporu v rámci výzvy REACT. Vozidlo HART je
určeno pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a s tím spojené
biologické ohrožení. Videolaryngoskopy najdou uplatnění u pacientů zejména s infekčním
onemocněním dýchacích cest a plic, kdy lze vzdálenost mezi ústy pacienta a obličejem
zdravotníka prodloužit více než o délku natažených paží, nebo např. s poraněním krční páteře,
protože k přímé laryngoskopii je často nutné polohovat hlavu pacienta. Potřebnost takového
vybavení ukázala především současná situace v pandemii onemocnění covid-19. V diskuzi Ing.
Veselá upozornila, že v této věci úzce spolupracuje odbor zdravotnictví s odborem regionálního
rozvoje a evropských projektů, kdy o úspěchu projektu rozhoduje také rychlost přihlášení do
výzvy REACT. MUDr. Kramář potvrdil, že ZZS LK má z tohoto důvodu projekty, které jsou
v souladu se schválenými záměry rozvoje, připravované „do šuplíku“. Ing. Valešová, FCCA se
tázala na další možnosti financování podobných projektů. MUDr. Kramář, MBA zmínil
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střednědobý plán rozvoje a elektronizaci zdravotnictví. Na závěr diskuze paní předsedkyně VZ
vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VZ/17 – k návrhu usnesení pro 4/ZK/21/30
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
a) Závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „ZZS LK – Pořízení vozidla
HART a videolaryngoskopů“ ve výši 700.000 Kč v roce 2021
b) Předpokládané předfinancování projektu „ZZS LK – Pořízení vozidla HART a
videolaryngoskopů“ Libereckým krajem do výše 6.300.000 Kč v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

6. Závěr jednání.
V bodu Různé, diskuze vyzvala paní předsedkyně VZ členy, aby podali návrhy na tematické
zaměření příštích jednání VZ. Ing. Valešová, FCCA navrhla, aby se příští jednání věnovalo
investicím v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Na závěr jednání poděkovala předsedkyně VZ
přítomným za účast na jednání a pozvala na příští schůzi Výboru zdravotnictví, která se
uskuteční ve středu 19. května 2021 od 16:00 v budově KÚ LK, jednací místnost bude
upřesněna v závislosti na aktuální epidemické situaci.
Ověřovatel zápisu:

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

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

Liberec 23. dubna 2021
Zapsala: Radmila Bártová
tajemnice Výboru zdravotnictví

3

