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

Zápis č. 11 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 15. 12. 2021
Přítomno:

10 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Alena Kuželová, Mgr. Jitka Rotková, Dis, Ing. Michal Kříž, Mgr. Alena Kyrianová

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatel:

MUDr. Zdeňka Křenková

1.

Zahájení a schválení programu jednání

11. 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 schopný přijímat usnesení.
Následovalo projednání předloženého programu jednání s tím, že předsedkyně VZ navrhla
doplnit program o bod č. 9 – Harmonogram jednání VZ na rok 2022.
Následně předsedkyně VZ vyzvala k hlasování o doplněném programu jednání VZ.
č. usnesení: 11/21/VZ/55
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navrženou změnu programu jednání
Výboru zdravotnictví.
Přítomno: 9
2.

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Volba ověřovatele zápisu.

Ověřovatelem zápisu z 11. zasedání navrhla předsedkyně VZ MUDr. Zdeňku Křenkovou.
Žádný protinávrh nebyl uplatněn, místopředsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu
usnesení.
č. usnesení: 11/21/VZ/56
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje MUDr. Zdeňku Křenkovou, ověřovatelem
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Přítomno: 9
3.

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Kontrola usnesení.

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

1

Zápis č. 11 zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 15. 12. 2021

4.

Rozloučení s MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D.

Předsedkyně VZ formálně poděkovala MUDr. Vladimíru Valentovi za jeho celoživotní přínos
v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví nejen v Libereckém kraji. MUDr. Valenta
následně rekapituloval svůj osobní profesní pohled na oblasti zdraví a zdravotní politiky nejen
ve vazbě na orgány ochrany veřejného zdraví, ale taktéž ve vazbě na obecní a krajské zřízení
a pozici zdravotnických a dalších zařízení v tomto systému. Připomněl mimo jiné také způsob
zvládnutí pandemie COVID-19 v Libereckém kraji a nakonec požádal přítomné členy VZ
o spolupráci při zachování regionálního, decentralizovaného systému ochrany veřejného
zdraví, který se dle jeho názoru, jeví jako zásadní při zvládání krizových situací v oblasti
zachování regionální zdravotní péče. K poděkování MUDr. Valentovi za dlouholetou kvalitní
a dobře fungující spolupráci připojila i PhDr. Riegerová.
V průběhu projednávání se dostavil s omluvou za zpoždění další člen VZ.
5.

Darování ochranných pomůcek pro boj
zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji

s onemocněním

COVID-19

Mgr. Vladimír Richter uvedl, že se jedná o darování respirátorů FFP2, které Liberecký kraj
koupil od společnosti namu42 s.r.o. v roce 2020 a jejichž expirace vyprší v květnu roku 2022.
Na jednání Krizového štábu Libereckého kraje dne 15.11.2021 bylo schváleno rozdělení
celkového zůstatkového počtu respirátorů 84.520 ks k dalšímu rozdělení mezi odbor sociálních
věcí (28.175 ks), odbor školství (28.175 ks) a odbor zdravotnictví (28.170 ks) s tím, že je nyní
předloženo projednání darování těchto respirátorů jednotlivým nemocnicím v kraji na základě
jejich potřeb a požadavků.
č. usnesení: 11/21/VZ/57
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout
o darování ochranných pomůcek – respirátorů FFP2, které Liberecký kraj koupil od společnosti
namu42 s.r.o., těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec IStaré Město, 460 01 Liberec, v rozsahu 1.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě
59.290 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, v rozsahu 6.570 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě
389.535,30 Kč,
c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 5.600 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě
332.024 Kč,
d) MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu 5.600
kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 332.024 Kč,
e) Nemocnici Tanvald, s.r.o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
v rozsahu 2.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 118.580 Kč,
f) Nemocnici následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, IČO: 00854875, se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad
Popelkou, v rozsahu 1.000 kusů respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 59.290 Kč,
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g) Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, IČO: 00193011,
se sídlem Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou, v rozsahu 2.000 kusů
respirátorů FFP2, v celkové hodnotě 118.580 Kč
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další
nezbytné kroky.
Přítomno: 10
6.

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021 darování sanitních vozů
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje

Mgr. Vladimír Richter objasnil, že se v podstatě jedná o dokončení operace darování sanitních
vozů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, které byly využity při zásahu
u mimořádné události v areálu společnosti Purum, s.r.o. v Hamru na Jezeře, kde došlo
k výbuchu neznámé látky a následné kontaminaci vozů, která byla důvodem vyřazení
dotčených vozů z provozu. Proces operace darování sanitních vozů byl schválen na srpnovém
jednání ZK avšak při dokončování účetních operací byl zjištěn nesoulad Darovací smlouvy
č. OLP/1620/2021 mezi Libereckým krajem a Českou republikou – Hasičským záchranným
sborem Libereckého kraje s Protokolem k převodu movitého majetku Libereckého kraje, neboť
v uzavřené smlouvě v předmětu daru není uvedena zástavba vozu ŠKODA YETI 4L16181,
pořizovací cena 324.466 Kč a zůstatková cena 0 Kč. Zástavba je součástí vozu, ale byla
nestandartně vedena zvlášť v účetnictví, tím došlo k chybě při přípravě smlouvy. Na základě
těchto skutečností je nyní předložen Dodatek č. 1 k dotčené smlouvě, který řeší darování
zástavby vozu.
č. usnesení: 11/21/VZ/58
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout
o poskytnutí věcného daru zástavby vozu ŠKODA YETI 4L16181 České republice –
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10,
460 07 Liberec III, celková zůstatková hodnota zástavby k 31. 05. 2021 činí 0 Kč
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další nezbytné
kroky.
Přítomno: 10
7.

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 429/21 - úprava kapitoly 913 09
Příspěvkové organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LK

Mgr. Vladimír Richter objasnil podrobnosti rozpočtového opatření č. 429/21, které se týká navýšení
provozního příspěvku ZZS LK z „Finanční rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních
opatření orgánů kraje“ o částku 26.668.000 Kč se záměrem kompenzace předpokládané ztráty
ZZS LK za rok 2021, která je z velké části způsobena zákonným nárůstem tarifních platů a dále
navýšených provozních výdajů za software, přičemž výnosy od zdravotních pojišťoven
nedosahují předpokládané výše.
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č. usnesení: 11/21/VZ/59
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 919 03 –
Pokladní správa ekonomický odbor, specifický ukazatel Finanční rezerva na řešení věcných,
finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 26.668.000 Kč a navyšují výdaje
kapitoly 913 09 – Příspěvkové organizace odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje ve výši 26.668.000 Kč
a uložit
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Přítomno: 10
8.

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 430/21 - úpravy v kapitolách 91709
Transfery a 920 14 Kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.

Mgr. Vladimír Richter vysvětlil, že se jedná o vyčlenění finančních prostředků ve výši
600.000 Kč na zpracování projektové dokumentace rozvodů kyslíku v Léčebně respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, v Martinově údolí.
č. usnesení: 11/21/VZ/60
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 09 –
Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel LSPP+ Frýdlant ve výši 5.000.000 Kč a
navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov – Martinovo údolí – rozvody kyslíku ve výši
5.000.000 Kč
a uložit
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2021.
Přítomno: 10
9.

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

K rozpočtovému opatření č. 384/21 - úpravy kapitoly 917 09 - Transfery, poskytnutí investičních
finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost Mgr. Richter uvedl, že se jedná
o investiční dotaci ze státního rozpočtu, z programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technického vybavení pro řešení krizových situací ve výši 290.400 Kč pro ZZS LK na akci pořízení
přívěsného vozíku s příslušenstvím (speciálním uchycení) pro řešení MU.
Dále k rozpočtovému opatření č. č. 394/21 Mgr. Richter uvedl, že jde o přijatou dotaci ze státního
rozpočtu na spolufinancování projektu „Jak zachraňujete u vás?“ realizovaného ZZS LK v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši 6.755,85 Kč. Základem projektu byla
spolupráce polských a českých zdravotnických záchranných služeb z polsko-českého pohraničí.
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Do diskuse se nikdo nepřihlásil, předsedkyně VZ vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení: 11/21/VZ/61
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci ve věci
rozpočtového opatření č. 384/21 a rozpočtového opatření č. 394/21.
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Vyhlášení programu č. 9.1, programu č. 9.2 a programu č. 9.3 - Dotační fond
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

10.

Mgr. Richter vyzval Bc. Kateřinu Požickou k přednesení podrobností předloženého materiálu.
Bc. Požická vysvětlila, že jde o materiál, který je VZ předložen „s předstihem“ ještě před
projednáním v Radě Libereckého kraje z důvodu stanovení VZ jakožto hodnotícího orgánu
jednotlivých vyhlašovaných programů, aby při případných navrhovaných změnách v programech
nedocházelo ke zpožďování v procesu schvalování. Materiál bude předložen ke schválení
v orgánech kraje v lednu roku 2022.
V letošním roce navrhuje odbor zdravotnictví vyhlášení všech třech programů v oblasti
zdravotnictví najednou ve shodných termínech s tím, že navrhovaný objem finančních prostředků
k rozdělení je v programu č. 9.1 - 950 tis. Kč, v programu č. 9.2 - 550 tis. Kč a v programu č. 9.3 400 tis. Kč. Podmínky programů zůstávají oproti předcházejícím rokům nezměněny.

č. usnesení: 11/21/VZ/62
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 950.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace,
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 550.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
3) programu 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 9 „Zdravotnictví“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit Vyhlášení
programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, a to:
1)

programu č. 9.1 - Podpora ozdravných
pro zdravotně/tělesně postižené občany,

2)

programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů,

3)

programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením
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Přítomno: 10
11.

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Harmonogram jednání Výboru zdravotnictví na rok 2022

Předsedkyně VZ odkázala přítomné na zaslané podklady s konkrétními termíny pro jednání VZ
v roce 2022 a vyzvala k přítomné k připomínkám. Ing. Valešová poznamenala, že únorové
jednání je naplánováno v čase jarních prázdnin v LK. Předsedkyně VZ po té navrhla, že
na lednovém jednání VZ bude projednáno, zda únorové jednání VZ proběhne klasicky
v prezenční formě nebo zda bude jednání on-line.

č. usnesení: 11/21/VZ/63
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje harmonogram jednání Výboru zdravotnictví
na rok 2022.
Přítomno: 10
12.

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Diskuse, různé, závěr jednání

Na závěr předsedkyně VZ vyzvala Mgr. Richtera ke krátkému shrnutí aktuální situace
v očkování. Mgr. Richter shrnul aktuální stav s tím, že v současné chvíli probíhá dokončování
seznamu praktických lékařů pro děti a dorost, kteří se v Libereckém kraji zapojí do očkování
dětí ve věku 5 – 11 let, a že pravděpodobně v pátek 17.12.2021 by mohl být spuštěn systém
registrace a rezervace na očkování pro tyto děti. Proběhla diskuse k očkování těchto dětí
i v očkovacích centrech a nemocnicích v kraji se závěrem, že VZ podporuje plán očkování dětí
ve věku 5 – 11 primárně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kdy očkování
v očkovacích centrech a nemocnicích jsou náhradními variantami pro dosažení co nejvyšší
proočkovanosti v populaci.
Poté poděkovala předsedkyně VZ všem přítomným za účast na jednání VZ v roce 2021
a popřála všem klidné svátky a úspěšný rok 2022 a pozvala na 1. jednání VZ v roce 2022, které
se uskuteční 19.1.2022.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
MUDr. Zdeňka Křenková

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

Liberec 15. 12. 2021
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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