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

Zápis č. 3 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 23. 3. 2022
Přítomno:

9 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Michal Mrázek

Hosté:

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

Ověřovatel:

Jana Holcová

1. Zahájení a schválení programu jednání
3. 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 a všechny hosty a konstatovala, že je zahájení přítomno 7 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:

3/22/VZ/10

text:

Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navržený program
jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:

7

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu z 3. zasedání navrhla předsedkyně Janu Holcovou. Žádný protinávrh
nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení:

3/22/VZ/11

text:

Výbor zdravotnictví po projednání určuje Janu Holcovou,
ověřovatelem zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:

7

Pro:

7

Proti:

0

1

Zdržel se:

0

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. ZR-RO č. 58/22 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba,
zajištění zubní pohotovosti a protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby
PhDr. Alena Riegerová uvedla, že se jedná o poskytnutí vyrovnávacích plateb na zajištění
lékařské pohotovostní služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. V průběhu projednávání se
dostavili další 2 členové VZ.
Změnou rozpočtu dochází k přerozdělení finančních prostředků v kapitole 91709 pro pět
příjemců, a to ve výši:
Lékařská pohotovostní služba:
•
•
•
•
•

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
MMN, a.s.
Nemocnice Tanvald, s.r.o.

7.214.400 Kč
1.694.000 Kč
1.694.000 Kč
3.214.000 Kč
1.520.000 Kč

Vyrovnávací platba na zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
(záchytné stanice)
•

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

5.000.000 Kč

Lékařská pohotovostní služba v oboru zubní lékařství
•

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

1.327.750 Kč

č. usnesení:

3/22/VZ/12

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/22, kterým se upravuje
rozpis specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole
917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví v úhrnné výši 15.336.400 Kč
rozhodnout
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění
lékařské pohotovostní služby v úhrnné výši 15.336.400 Kč, a to níže
uvedeným konkrétním společnostem v tomto rozsahu:
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a)

Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova
357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 7.214.400
Kč,

b)

Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se
sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,

c)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem
Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši
1.694.000 Kč,

d)

MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, ve výši 3.214.000 Kč,

e)

Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční
287, 468 41 Tanvald, ve výši 1.520.000 Kč,

2. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici
Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000 Kč
3. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec,
a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč
schválit znění těchto smluv
a)
Smlouvy č. OLP/208/2022 o zajištění lékařské pohotovostní
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se
sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO:
27283933,
b)
Smlouvy č. OLP/209/2022 o zajištění lékařské pohotovostní
služby mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa,
a. s., se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518,
c)
Smlouvy č. OLP/210/2022 o zajištění lékařské pohotovostní
služby mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o.,
se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
d)
Smlouvy č. OLP/211/2022 o zajištění lékařské pohotovostní
služby mezi Libereckým krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465,
514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,
e)
Smlouvy č. OLP/212/2022 o zajištění lékařské pohotovostní
služby mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem
Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČO: 63145766,
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f)
Smlouvy č. OLP/213/2022 o zajištění protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné služby mezi Libereckým krajem a
Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec IStaré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
g)
Smlouvy č. OLP/214/2022 o zajištění lékařské pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou
nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
a uložit
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající
rozpočet kraje na rok 2022.
Přítomno:

9

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

5. Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
PhDr. Alena Riegerová objasnila historické a aktuální souvislosti a vazby písemné informace
„Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská koordinační skupina
pro duševní zdraví – aktualizace statutu“
č. usnesení:

3/22/VZ/13

text:

Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci
ve věci Stavu reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská
koordinační skupina pro duševní zdraví – aktualizace statutu.

Přítomno:

9

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

6. Diskuse, různé, závěr jednání
Na závěr předsedkyně VZ vyzvala Mgr. Richtera ke krátké sumarizaci aktuální uprchlické
krizi. Mgr. Richter popsal jak funguje vstupní místo pro příchozí uprchlíky – KACPU
Libereckého kraje ve vztahu k zajištění zdravotní péče. Popsal proces odbavení příchozích
se zdravotními komplikacemi i způsob informování příchozích o dostupnosti zdravotní péče
v LK.
MUDr. Polášek následně nastínil významný problém se zařazením lékařů a obecně
zdravotnických pracovníků přicházejících z Ukrajiny do pracovního procesu v českém
zdravotnictví s tím, že stávající situace v praxi tento proces neumožňuje a požádal
Mgr. Richtera o apel na příslušných institucích ke změně postupu. Současně se přítomní
členové VZ shodli na plné podpoře zjednodušení procesu integrace zdravotnického personálu
přicházejícího z ciziny do vzdělávání, potažmo zaměstnávání těchto osob.
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Poté Mgr. Richter ozřejmil důvody zrušení jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s. jejímž předmětem mělo být zhodnocení finančních prostředků uložených
na transparentním účtu u KB a.s., které jsou určeny k financování 1. etapy modernizace KNL,
a to formou ukládání na investiční nástroj 2T Repo Sazba, prostřednictvím účtu u ČSOB.
Z důvodu vyšší míry rizika spojeného s tímto krokem se akcionáři rozhodli k němu
nepřistoupit.
V závěru jednání poděkovala předsedkyně VZ všem přítomným za účast na jednání VZ
a pozvala na 3. jednání VZ v roce 2022, které proběhne dne 20. 4. 2022.

Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Jana Holcová

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

Liberec 23. 3. 2022
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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