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

Zápis č. 9 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 20. 10. 2021
Přítomno:

12 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Jarmila Valešová, FCCA

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter, Ing. Pavel Marek, Ing. Naďa Veselá

Ověřovatel:

MUDr. Jiří Bartoš, MBA

1.

Zahájení a schválení programu jednání

9. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021
zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala
přítomné členy VZ a všechny hosty a na základě zápisu v prezenční listině konstatovala, že je
zahájení přítomno 10 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.
č. usnesení: 9/21/VZ/41
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navržený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Přítomno:10

2.

Pro:10

Zdržel se:0

Proti:0

Výsledek: přijato

Volba ověřovatele zápisu.

Ověřovatelem zápisu z 9. zasedání navrhla předsedkyně MUDr. Jiřího Bartoše, MBA. Žádný
protinávrh nebyl uplatněn, místopředsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení: 9/21/VZ/42
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje MUDr. Jiřího Bartoše, MBA ověřovatelem
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Přítomno:10

Pro:10

Zdržel se:0

Proti:0
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Výsledek: přijato
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3.

Kontrola usnesení.

Předsedkyně VZ uvedla, že usnesení schválená na minulé schůzi VZ jsou plněna ve standartním
režimu.

4.

Prezentace Ing. Pavla Marka, generálního ředitele Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s. o stavu a činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Na začátku prezentace dorazili s omluvou ještě dva členové zdravotního výboru.
Ing. Marek přítomným představil současný stav Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa –
personální obsazenost, hospodaření, investiční aktivity, vliv Covidu-19 na operativu
v předešlém období. Vše uvedeno v prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu. V závěru
proběhla diskuse – další vize nemocnice, nemocniční lékárna.
č. usnesení: 9/21/VZ/43
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí informace Ing. Pavla Marka ředitele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Přítomno:12

5.

Pro:12

Zdržel se:0

Proti:0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 316/21 - úpravy v kapitolách 917 09
Transfery a 920 09 Kapitálové výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje
do MMN, a.s.

Mgr. Vladimír Richter na úvod objasnil, že se jedná o změnu rozpočtu – rozpočtové opatření,
které se týká majetkového vstupu Libereckého kraje do MMN, a.s., neboť je nutné finanční
prostředky přesunout do kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví a vytvořit
specifické ukazatele pro zajištění letošních plateb dle schválených smluv.
č. usnesení: 9/21/VZ/44
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši
23.435.468,22 Kč, a to
a) specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 335.468,22 Kč
b) specifický ukazatel Podpora zdravotnictví v regionu ve výši 23.100.000 Kč
2. navyšují výdaje kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví v celkové
výši 23.435.468,22 Kč, a to
a) specifický ukazatel Město Semily – Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s. ve
výši 6.760.014,45 Kč
b) specifický ukazatel Město Jilemnice – Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s.
ve výši 12.554.751,71 Kč
c) specifický ukazatel MMN a.s. – příplatek mimo základní kapitál ve výši
4.120.702,06 Kč
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Přítomno:12

6.

Pro:10

Zdržel se:0

Proti:0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09
Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO

Mgr. Vladimír Richter uvedl, že se jedná o záštitu pro ZZS LK na Konferenci operátorů IZS
LK 2021, která se uskuteční v listopadu a na této akci se potkají zástupci PČR, HZS LK a ZZS
LK.
č. usnesení: 9/21/VZ/45
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených
na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 40.000 Kč a navyšují výdaje
v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK –
Konference operátorů IZS LK 2021-7. ročník v celkové výši 40.000 Kč
Přítomno:12
7.

Pro:12

Zdržel se:0

Proti:0

Výsledek: přijato

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.

Mgr. Vladimír Richter informoval o delegaci vlastní osoby na valnou hromadu společnosti
MMN, a.s. a návrhu zástupců Libereckého kraje do dozorčí rady, představenstva a výboru
auditu společnosti MMN, a.s. Proběhla diskuse k navrhnutým zástupcům LK a bylo vysvětleno,
že je smyslem propojovat všechny tři akciové společnosti v kraji.
č. usnesení: 9/21/VZ/46
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
vzít na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se
sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 4. 11. 2021,
delegovat
Vladimíra Richtera, člena rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví, e, ve smyslu ust.
§ 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na
valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která se uskuteční dne 4. 11. 2021,
navrhnout
jako zástupce Libereckého kraje:
a) MUDr. Richarda Lukáše, PhD., nar.
, bytem
, v dozorčí radě společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova
465, 514 01 Jilemnice
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b) Ing. Pavla Marka, nar.
, bytem
, v představenstvu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
c) Ing. Renatu Hrnčířovou, nar.
, bytem:
, ve výboru pro audit společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
a uložit
Vladimíru Richterovi, členu rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví, aby
na jednání valné hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514
01 Jilemnice, dne 4. 11. 2021, zastupoval Liberecký kraj a hlasoval pro navržená usnesení valné
hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Přítomno:12
8.

Pro:11

Zdržel se:1

Proti:0

Výsledek: přijato

Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt
„Železobetonové konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a
plastické chirurgie Vysoké n. J.“

Mgr. Vladimír Richter informoval, že v roce 2017 byl schválen záměr poskytnout investiční dotaci
ve výši 4.000.000 Kč, městu Vysoké nad Jizerou na projekt „Přístavba a modernizace Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“. Nastínil
problém města se získáním dotace z MZ ČR, který se vlekl od roku 2018 a získáním finančních
prostředků až v roce 2020. Město zahájilo práce až v roce 2021 a požádalo kraj o finanční
podporu.

č. usnesení: 9/21/VZ/47
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Vysoké nad Jizerou
se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO: 00276294 ve výši
4.000.000 Kč na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky
a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“
vyhradit si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace mezi Libereckým krajem a městem
Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu E Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“,
a schválit
smlouvou č. OLP/3485/2021 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a městem Vysoké nad Jizerou, se sídlem Náměstí Dr. Karla
Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO: 00276294
Přítomno:12

Pro:12

Zdržel se:0

Proti:0
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Výsledek: přijato
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5.
Závěr jednání
Na závěr jednání poděkovala předsedkyně VZ všem přítomným za účast na jednání a pozvala
na listopadovou schůzi VZ, na níž by měla být zařazena mimo jiné jako bod i prezentace
MUDr. Vladimíra Valenty o zdravotní politice Libereckého kraje.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
MUDr. Jiří Bartoš, MBA

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

Liberec 20. října 2021
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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