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

Zápis č. 10 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 24. 11. 2021
Přítomno:

12 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. Petr Židek, MBA

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter, Mgr. Alena Kyrianová

Ověřovatel:

MUDr. Michal Mrázek

1.

Zahájení a schválení programu jednání

10. 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 9 členů, tím pádem je VZ schopen 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: 10/21/VZ/48
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navržený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Přítomno: 9

2.

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Volba ověřovatele zápisu.

Ověřovatelem zápisu z 10. zasedání navrhla předsedkyně MUDr. Michala Mrázka. Žádný
protinávrh nebyl uplatněn, místopředsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení: 10/21/VZ/49
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje MUDr. Michala Mrázka ověřovatelem zápisu
z jednání Výboru zdravotnictví.
Přítomno: 9

Pro: 9

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 MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. a PhDr. Aleny Riegerové ke
zdravotní politice Libereckého kraje.

PhDr. Riegerová omluvila z prezentace MUDr. Vladimíra Valentu, Ph.D. a následně
přítomným představila zdravotní politiku Libereckého kraje (strategické cíle zdravotní politiky,
Národní síť zdravých měst, Zprávu o zdraví 2022 a konotace spolupráce Libereckého kraje
a kantonu St. Gallen).
V průběhu prezentace se s omluvou za zpoždění dostavili 3 členové VZ.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a tak předsedkyně VZ vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
10/21/VZ/50
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí informace PhDr. Aleny Riegerové,
vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje ke zdravotní politice
Libereckého kraje.
Přítomno: 12

5.

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.

Mgr. Vladimír Richter uvedl, že následující dva body (tj. delegování zástupce Libereckého
kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Smlouva mezi akcionáři
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.) se oba týkají dokončení vstupu Města Frýdlant
do Krajské nemocnice Liberec, a.s. a konstatoval, že se jedná o uzavření dlouhodobého procesu,
který byl započat již v roce 2018.
č. usnesení: 10/21/VZ/51
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
vzít na vědomí
a) pozvánku 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 17. 12. 2021,
b) rezignaci Martina Půty, hejtmana kraje, na členství v dozorčí radě společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s.,
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 17. prosince 2021
a uložit
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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 17. 12. 2021 zastupoval Liberecký kraj a hlasoval
pro navržená usnesení valné hromady.
Přítomno: 12

6.

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.

K předloženému materiál Mgr. Richter doplnil, že je ke schválení předloženo novelizované
úplné znění Smlouvy mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., které bylo
odsouhlaseno všemi zúčastněnými městy.
č. usnesení: 10/21/VZ/52
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
Smlouvu mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. č. OLP/3621/2021 mezi
Libereckým krajem, statutárním městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01
Liberec, IČ: 00262978, městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 00276227 a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČ: 00262781
a uložit
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení Zastupitelstvem
kraje předložení smlouvy k podpisu.
Přítomno: 12
7.

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Richter objasnil podrobnosti rozpočtového opatření č. 360/21, které se týká navýšení
provozního příspěvku ZZS LK z „Finanční rezervy na řešení provozních potřeb v průběhu
roku“ o částku 5 mil. Kč se záměrem vyrovnání předpokládaného negativního hospodářského
výsledku ZZS LK.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, předsedkyně VZ vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení: 10/21/VZ/53
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci ve věci
rozpočtového opatření č. 360/21.
Přítomno: 12
8.

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Aktualizované znění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje.

Phdr. Riegerová uvedla, že se jedná o materiál, který VZ projednal a schválil na svém jednání
dne 16. 6. 2021. Předmětem stávajícího materiálu je projednání a vzetí na vědomí
aktualizovaného znění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje (dále RAP LK) včetně
jeho příloh, a to konkrétně pro oblast Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.
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Členům Výboru je nyní předložen materiál v aktualizovaném znění – došlo k částečným
změnám a úpravám v tabulkové a textové části akčního plánu (např. přepočet celkové hodnoty
projektů, prioritizace projektů atd.) Současně PhDr. Riegerová upozornila, že lze očekávat
možné další úpravy RAP ve vazbě na stav projektových prací u jednotlivých výjezdových
základen ZZS LK.
Předložený RAP není následně předkládán na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje a Výbor
zdravotnictví po projednání tento materiál bere na vědomí.
č. usnesení: 10/21/VZ/54
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí aktualizované znění Regionálního
akčního plánu Libereckého kraje včetně jeho přílohy pro oblast Zdravotnická záchranná služba.
Přítomno: 12
9.

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Diskuse a závěr jednání

Na závěr jednání vyzvala předsedkyně VZ přítomné k dotazům a diskusi.
Ing. Valešová se dotázala na aktuální covid situaci v Libereckém kraji. Stávající situaci
okomentoval Mgr. Richter s tím, že konstatoval nárůst počtu nakažených v kraji, který koreluje
se situací v celé ČR, dále popsal současný stav v nemocnicích LK, objasnil nárůst počtu
očkovaných pro oblast LK a též problematiku spjatou s účastí praktických lékařů na procesu
očkování.
Předsedkyně VZ následně poděkovala všem přítomným za účast na jednání a pozvala
na prosincovou schůzi VZ, kde by měl být předložen ke schválení mimo jiné i harmonogram
jednání VZ na rok 2022.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
MUDr. Michal Mrázek

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

Liberec 24. listopadu 2021
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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