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Zápis č. 7 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 24. 8. 2022
Přítomno:

9 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

MUDr. Zdeňka Křenková, MUDr. Petr Židek, MUDr. Rostislav Polášek, Jiří Kratochvíl

Hosté:

Ing. Naďa Veselá, Mgr. Alena Kyrianová

Ověřovatel:

Mgr. Jitka Rotková, DiS

1. Zahájení a schválení programu jednání
7. 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 s tím, že omluvila Mgr. Richtera a PhDr. Riegerovou a konstatovala, že
zastupovat je ve věcech podrobností k jednotlivým projednávaným bodům je bude
Ing. Veselá a následně konstatovala, že je zahájení přítomno 7 členů, tím pádem je VZ
schopný přijímat usnesení.
Poté 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:

7/22/VZ/31

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 ze 7. zasedání navrhla předsedkyně Mgr. Jitku Rotkovou, DiS. Žádný
protinávrh nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení:

7/22/VZ/32

text:

Výbor zdravotnictví po projednání určuje Mgr. Jitku Rotkovou, DiS,
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. Revokace části usnesení č. 217/22/RK – poskytnutí dotace z programu 9.1
Ing. Veselá předala slovo Bc. Požické, která materiál připravovala. Ta konstatovala, že se
jedná v podstatě o technické posunutí termínu u jednoho ze schválených projektů na pobyt
organizace Unie ROSKA Česká Lípa, kdy organizace nerealizovala z technických důvodů
pobyt v jarním termínu a požádala o přesun a prodloužení termínů na podzim roku 2022.
Po konzultaci s právním odborem proběhne revokace části usnesení, která ve své podstatě
prodlužuje termín realizace projektu na podzim 2022. Další podmínky projektu i vyhlášeného
programu zůstanou nedotčeny.
č. usnesení:

7/22/VZ/33

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
část usnesení č. 217/22/ZK ze dne 31.5.2022 v části „rozhoduje“ v bodě
1 písm. a), ve kterém Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotační fond LK, program
č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany organizaci Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÁ
LÍPA, z. p. s., se sídlem Rumburských hrdinů 860, 473 01 Arnultovice,
Nový Bor, IČO: 63778611 ve výši 6.750 Kč na projekt „Víkendový
rekondiční pobyt nemocných s roztroušenou sklerózou – jaro“,
rozhodnout
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotační fond LK, program č. 9.1
Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany organizaci Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÁ
LÍPA, z. p. s., se sídlem Rumburských hrdinů 860, 473 01 Arnultovice,
Nový Bor, IČO: 63778611 na projekt „Víkendový rekondiční pobyt
nemocných s roztroušenou sklerózou – jaro“ ve výši 6.750 Kč,
schválit
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2157/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÁ LÍPA, z. p. s., IČO:
63778611 na projekt „Víkendový rekondiční pobyt nemocných
s roztroušenou sklerózou – jaro“
a uložit
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví,
podepsat
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
č. OLP/2157/2022.
Přítomno:

7

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

5. ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky
PO – záštita pro ZZS LK, příspěvková organizace
Ing. Veselá uvedla, že jedná o změnu rozpočtu-rozpočtové opatření, kdy dochází k přesunu
finančních prostředků z kapitoly 917 09 - Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel
Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví
do kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK –
HPZ a vybraných psychologických témat v celkové výši 30.000 Kč. Jedná se o poskytnutí
záštity s finanční podporou na akci „HPZ a vybraných psychologických témat“, kterou
ZZS LK organizuje každoročně.
č. usnesení:

7/22/VZ/34

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 216/22, 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 30.000 Kč a navyšují
výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví,
dílčí ukazatel ZZS LK – HPZ a vybraných psychologických témat
v celkové výši 30.000 Kč
a uložit
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat
stávající rozpočet LK na rok 2022.

Přítomno:

7

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

6. 2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 9 Zdravotnictví
Ing. Veselá předala slovo Bc. Požické, která materiál připravovala. Bc. Požická objasnila, že
se jedná o 2. vyhlášení programu č. 9.3, ke kterému se přistoupilo z důvodu nedočerpání
finančních prostředků z jarního vyhlášení všech programů resortu zdravotnictví. V současné
chvíli má již odbor zdravotnictví ohlasy, které naznačují zvýšený zájem o tento program a lze
tedy předpokládat, že bude podáno vyšší množství žádostí, než tomu bylo v uplynulých
letech. Podmínky programu zůstávají zachovány obdobně v jako v jarním vyhlášení, dochází

3

Zápis č. 7 zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 8. 2022

pouze k posunu termínů pro podání žádostí a realizaci projektů. V průběhu projednávání
bodu se s omluvou za zpoždění dostavili 2 členové VZ.
č. usnesení:

7/22/VZ/35

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
schválit
podmínky a Vyhlášení 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 728.885,30 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, zajistit Vyhlášení programu č. 9.3 „Podpora osob se
zdravotním postižením“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 728.885,30 Kč,
včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.

Přítomno:

9

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

V průběhu projednávání bodu se s omluvou za zpoždění dostavili 2 členové VZ.

7. Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství převedených
z majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Ing. Veselá uvedla, že se jedná o návazný krok na smlouvu, kterou LK uzavřel Ministerstvem
zdravotnictví, jejímž účelem je bezplatně převést do vlastnictví LK 5 kusů
videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství. V uvedené darovací smlouvě se Liberecký
kraj zavázal, že darované videolaryngoskopy dále bezplatně převede zdravotnickým
zařízením uvedeným v příloze k této smlouvě. (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s –
1ks, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. – 1 ks, MMN a.s. – 1 ks, Krajská nemocnice
Liberec, a.s. Frýdlant, Turnov – 2 ks.)
č. usnesení:

7/22/VZ/36

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
rozhodnout
o darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath, včetně příslušenství,
které Česká republika-Ministerstvo zdravotnictví darovala Libereckému
kraji na základě darovací smlouvy č. OLP/2282/2022, těmto subjektům
a v uvedeném rozsahu:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, v rozsahu 1
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kus videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství,
v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
b) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se
sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
c) MMN a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath
včetně příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
d) Krajská nemocnice Liberec a.s., IČO: 27283933, se sídlem
Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
v rozsahu 2 kusy videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství, v celkové hodnotě 84.752,78 Kč
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, zajistit další nezbytné kroky.
Přítomno:

9

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

8. Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedkyně VZ shrnula, že v projednávaném bodu se jedná o informace, které jsou
v kompetenci RK a předala slovo Ing. Veselé. Ta uvedla, že k projednání jako písemné
informace předkládané Zastupitelstvu LK je navrženo 5 bodů.
1.

Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok
2021 a účetní závěrku společnosti za rok 2021

2. Rozpočtové opatření č. 232/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
3. RO č. 236/22 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU – poskytnutí dotace
na projekt ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez-Vous
4. RO č. 246/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery – poskytnutí dotace na zajištění
provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR
5. Zápis z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
konané dne 23. 6. 2022 a zápis z jednání valné hromady akciové společnosti MMN,
a. s., konané dne 30. 6. 2022
K RO č. 236/22 pak Ing. Veselá uvedla, že jde o tzv. průtokovou dotaci ze státního rozpočtu
(výzva IROP, specifický cíl 6.1 REACT-EU, LK v rámci veřejné zakázky „Dodávka vozidel
RENDEZ-VOUS 2021-2024“), která pokrývá 10% spoluúčast a je určena na krytí nákladů
spojených s nákupem jednoho vozu RV ve výši 2.273.590 Kč a studii proveditelnosti
51.400,80 Kč. Dotace je poskytována ex-post.
K zápisu z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
proběhla diskuse ve věci dalšího postupu při realizaci projektu Modernizace KNL (zahájení
zadávacího řízení a závazku finančního zajištění projektu).
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č. usnesení:

7/22/VZ/37
Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí

text:

a) Výroční zprávu akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa za rok 2021 a účetní závěrku společnosti za rok 2021
b) Rozpočtové opatření č. 232/22 - úpravy kapitoly 917 09
Transfery, záštity
c) RO č. 236/22 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU
– poskytnutí dotace na projekt ZZS LK – Pořízení vozidel
Rendez-Vous
d) RO č. 246/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery –
poskytnutí dotace na zajištění provozu jednotného informačního
systému v letecké záchranné službě v ČR
e) Zápis z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a. s., konané dne 23. 6. 2022 a zápis
z jednání valné hromady akciové společnosti MMN, a. s.,
konané dne 30. 6. 2022
Přítomno:

9

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

5. Diskuse, různé
V rámci diskuse předsedkyně VZ otevřela rozpravu o aktuálním řešení akutního problému
zajištění operativy v Krajské nemocnici Liberec s tím, že členové VZ souhlasně konstatovali,
že jak management KNL, tak i její personál vzniklou situaci řeší s kladným výsledkem
a operativa je, po dobu trvání rekonstrukce operačních sálů v KNL, zajištěna dostupnými
cestami.
Na závěr předsedkyně VZ pozvala na příští 8. jednání VZ v roce 2022, které proběhne
dne 21. 9. 2022.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Mgr. Jitka Rotková, DiS

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

Liberec 24. 8. 2022
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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