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

Zápis č. 1 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 19. 1. 2022
Přítomno:

9 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny,
2 členové Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje on-line

Omluveni:

MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Michal Mrázek

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter (přítomen on-line), Mgr. Alena Kyrianová
(přítomna on-line)

Ověřovatel:

Ing. Alena Kuželová, MBA

1. Zahájení a schválení programu jednání
1. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce
2022 zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala
přítomné členy VZ i členy připojené prostřednictvím on-line připojení a všechny hosty
a konstatovala, že je zahájení přítomno 11 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:

1/22/VZ/1

text:

Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navržený program
jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:

11

Pro:

11

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu z 1. zasedání navrhla předsedkyně VZ Ing. Alenu Kuželovou, MBA.
Žádný protinávrh nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení:

1/22/VZ/2

text:

Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Alenu Kuželovou,
MBA, ověřovatelem zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:

11

Pro:

11

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

3. Kontrola usnesení
Předsedkyně VZ uvedla, že usnesení schválená na minulé schůzi VZ jsou plněna
ve standartním režimu a doplnila, že bod Vyhlášení DFLK v oblasti zdravotnictví, který je
nyní předkládán ke schválení Zastupitelstvu LK již VZ schválil na prosincovém jednání.
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4. Darování sanitního vozu
PhDr. Alena Riegerová uvedla, že se jedná o darování sanitního vozu – MERCEDES-BENZ
SPRINTER, který byl Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje vyřazen
z provozu k 31.12.2021 a nyní je darován na základě darovací smlouvy (jejíž znění schválila
Rada Libereckého kraje) Českému červenému kříži, Oblastnímu spolku Českého červeného
kříže v Liberci.
č. usnesení:

1/22/VZ/3

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
rozhodnout
o poskytnutí věcného daru 1 kusu sanitního vozu – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5L0 6112, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 12. 2021
činí 134.158 Kč
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, zajistit další nezbytné kroky.

Přítomno:

11

Pro:

11

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

5. Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
PhDr. Alena Riegerová objasnila podrobnosti rozpočtového opatření č. 5/22 - alokace
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022,
navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví, které zapojuje nedočerpané
prostředky dotačního fondu resortu zdravotnictví do rozpočtu roku 2022.
č. usnesení:

1/22/VZ/4

text:

Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci
ve věci rozpočtového opatření č. 5/22.

Přítomno:

11

Pro:

11

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

6. Diskuse, různé, závěr jednání
Na závěr předsedkyně VZ vyzvala Mgr. Richtera ke krátkému shrnutí aktuální COVID
situace. Mgr. Richter v krátkosti uvedl 2 aktuální informace, a to k vakcíně společnosti
Novavax, která by měla být k dispozici až pravděpodobně po 21. únoru 2022 pro osoby starší
18 let a informaci k očkování dětí, tj. že bude možno očkovat třetí dávkou i děti starší 12 let.
Na dotaz Ing. Valešové k výpadku očkovacího systému Mgr. Richter odpověděl, že výpadky
systému v nemocnicích LK by neměly mít vážnější dopady (po zprovoznění systému by mělo
být vše doplněno) a k dotazu na falešnou pozitivitu omikronu uvedl, že dostupná data
k variantě omikron prozatím neumožňují validní odpovědi.
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Ing. Kuželová se dále Mgr. Richtera dotázala na stanovisko LK k žádosti soukromého
subjektu o nasmlouvání magnetické rezonance (MR) s tím, že stanovisko MMN, a.s. ke
vzniku dalšího poskytovatele těchto zdravotních služeb v LK je nesouhlasné. Mgr. Richter
uvedl, že se jedná o žádost společnosti EUC Klinika Liberec. Následně se rozvinula debata
k podmínkám a okolnostem vzniku alternativy k dosavadním poskytovatelům MR.
V závěru jednání poděkovala předsedkyně VZ všem přítomným za účast na jednání VZ
a pozvala na 2. jednání VZ v roce 2022, které by mělo, pokud se nevyskytnou neočekávané
okolnosti, proběhnout per rollam.

Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Ing. Alenu Kuželovou, MBA

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

Liberec 19. 1. 2022
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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