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

Zápis č. 6 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 15. 6. 2022
Přítomno:

8 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Alena Kuželová, MUDr. Jiří Bartoš, MBA, Jana Holcová, Mgr. Petr Židek,
MUDr. Rostislav Polášek

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatel:

Ing. Michal Kříž

1. Zahájení a schválení programu jednání
6. 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 8 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:

6/22/VZ/27

text:

Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navržený program jednání
Výboru zdravotnictví.

Přítomno:

8

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

2. Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu ze 6. zasedání navrhla předsedkyně Ing. Michala Kříže. Žádný
protinávrh nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení:

6/22/VZ/28

text:

Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Michala Kříže,
ověřovatelem zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.

Přítomno:

8

Pro:

8

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. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Mgr. Richter objasnil, že se jedná o standardní svolání VH obsahující mimo jiné projednání
účetní závěrky, zprávu auditora, výroční zprávu. Současně obsahuje i body k projednání,
které se týkají záměru investiční angažovanosti MMN, a.s. MMN a.s. předkládá VH ke
schválení předběžný záměr úvěrů na investiční akce v rozsahu 550 mil. Kč. Součástí
schválení nejsou smlouvy mezi akcionářem a Komerční bankou.
č. usnesení:

6/22/VZ/29

text:

Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje
vzít na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti MMN, a.s.,
IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se
uskuteční dne 30. 6. 2022,
delegovat
Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování
a rozvoje venkova, jako náhradníka, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje
na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 30. 6. 2022
a uložit
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, a Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje, řízení resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova, jako náhradníkovi, aby na jednání valné
hromady společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova
465, 514 01 Jilemnice, dne 30. 6. 2022, zastupoval Liberecký kraj
a hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, jak je uvedeno
v pozvánce.

Přítomno:

8

Pro:

8

Proti:

0

2

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato
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5. Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
K rozpočtovému opatření č. 208/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery, zdravotnictví –
poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost,
PhDr. Alena Riegerová objasnila, že se jedná o poskytnutí neinvestičních finančních
prostředků ze státního rozpočtu ČR určených pro Zdravotnickou záchrannou službu
Libereckého kraje k úhradě výdajů vynaložených na zajištění činností k připravenosti
na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Cílem dotace je plnění úkolů
stanovených poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rámci plánovacích dokumentů
orgánů krizového řízení, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného
systému.
č. usnesení:

6/22/VZ/30

text:

Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci
ve věci rozpočtového opatření č. 208/22 - navýšení kapitoly 917 09
Transfery, zdravotnictví.

Přítomno:

8

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Výsledek: přijato

6. Diskuse, různé
Na závěr předsedkyně VZ pozvala na příští 7. jednání VZ v roce 2022, které proběhne
dne 24. 8. 2022.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Ing. Michal Kříž

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

Liberec 15. 6. 2022
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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