Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 17. 02. 2010
Přítomni:
1. Antonín Pavel (předseda)

7. Kafoňková Simona

2. Kořínek Jiří

8. Havlíček Karel

3. Štursová Helena

9. Bambasová Jaroslava

4. Šmardová Hana

10. Rusová Marie

5. Šajnar Jiří

11. Holík Pavel

6. Hájek Pavel (místopředseda)

12. Kettner Lukáš (tajemník)

Hosté:
1. Běhounek Jiří (hejtman kraje)

3. Buřičová Dana (OZ)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Aktuální informace o zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem;
5. Regulační poplatky v zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem;
6. Různé;
7. Závěr.

1. Zahájení zasedání
Pavel Antonín, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „ZdK“), zahájil jednání.
Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná.
2. Schválení programu
Pavel Antonín přednesl návrh programu zasedání.
Ten byl 7 hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Během jednání se dostavily členky komise Marie Rusová a Jaroslava Bambasová.
4. Aktuální informace o zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem
Dana Buřičová sdělila členům komise aktuální informace o zdravotnických zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina.
Nemocnice Pelhřimov – zde stavba stále běží. S firmou Skanska, a.s. byl sepsán dodatek o
prodloužení prací, a to o 2 měsíce na 31.3.2011. S tím souvisí dodávka přístrojové techniky,
která také musela být oddálena o 2 měsíce. Celková konečná cena za stavební práce vč. DPH
bude cca. 343 mil. Kč. Kraj Vysočina se od 1.9.2009 stal plátce DPH a tudíž u nemocnic
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Pelhřimov, Třebíč a Nové Město na Moravě bude uplatňovat vrácení DPH po státu. U
Nemocnice Pelhřimov jsme udělali přepočet DPH u části stavby, která probíhá po 1.9.2009.
Přepočet DPH činní něco kolem 10 mil. Kč. Vrácení této částky budeme žádat po státu.
Nemocnice Třebíč a Nové Město na Moravě, zde přepočet stále probíhá. U Nemocnice
Havlíčkův Brod nebudeme žádat vrácení DPH po státu, bude to součástí uznatelných nákladů.
U Nemocnice Pelhřimov jsme udělali přepočet DPH u přístrojové techniky. Přepočet DPH činní
cca. 128 mil. Kč.
Během jednání se dostavily členky komise Simona Kafoňková a Hana Šmardová.
V současné době nám běží projekt ROP 2. Jedná se o soubor zdravotnických přístrojů
Nemocnice Havlíčkův Brod. Konečný termín pro vyúčtování projektu je 30.4.2010, celková cena
činí 30 mil. Kč.
Nemocnice Nové Město na Moravě – konečný termín vyúčtování projektu je 31.12.2011. Byly
sepsány celkem tři dodatky z důvodu více a méně prací. Konečná celková cena je 363 mil. Kč.
Stavba stále běží. Proběhla jedna veřejná zakázka na přístrojovou techniku, která je již
vyfakturována. Připravujeme veřejnou zakázku na druhou a třetí etapu přístrojové techniky.
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - termín dokončení je 31.6.2010.
Probíhá dodávka přístrojové techniky, neboť všechna výběrová řízení jsou již skončena.
Výběrové řízení na interiér - celková cena vč. DPH činní cca 11,4 mil. Kč. Dodávka již proběhla.
Byla skončena třetí a čtvrtá etapa dodávky přístrojové techniky. Celková cena činní vč. DPH
32,6 mil. Kč.
Pavilon pro matku a dítě Třebíč - celková cena stavby, včetně více a méně prací činní cca. 284
mil. Kč. Stavba stále běží. Zatím nemáme vysoutěženu dodávku přístrojové techniky. Pavel
Hájek vznesl dotaz, v jaké fázi je dodávka přístrojové techniky v Třebíč. Lukáš Kettner
odpověděl, že vše běží podle plánu a v současné době se připravuje projektová dokumentace.
Vše již probíhá také ve spolupráci s nově zvoleným ředitelem nemocnice.
Výsledky hospodaření nemocnic za rok 2009. Nemocnice Pelhřimov skončila s přebytkem 345
tis. Kč., Nemocnice Jihlava se ztrátou 58 mil. Kč (v této částce je i splátka za lineární urychlovač
ve výši 25 mil. Kč.), Nemocnice Havlíčkův Brod s přebytkem 11 tis. Kč., Nemocnice Nové Město
na Moravě s přebytkem 127 tis. Kč. a Nemocnice Třebíč se ztrátou 11 mil. Kč. Přesné informace
k hospodaření budou sděleny na dalším zasedání zdravotní komise. S každým ředitelem
nemocnice bude probíhat jednání o zlepšení hospodaření v roce 2010. Jiří Šajnar vznesl dotaz o
kolik poklesly příjmy zdravotních pojišťoven. Jiří Kořínek odpověděl, že za kraj Vysočina činil
propad 550 mil. Kč. Pavel Hájek vznesl dotaz, v jaké fázi je stavba pavilonu urgentní péče
Jihlava. Lukáš Kettner odpověděl, že v současné době je vypsáno výběrové řízení na
projektanta a složitá situace ohledně části stavby, která má zasahovat na část chodníku, byla na
zasedání Zastupitelstva města Jihlavy vyřešena.
5. Regulační poplatky v zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem
Dana Buřičová okomentovala podkladový materiál „ Přehled darů – regulační poplatky
v nemocnicích - stav k 1.2.2010“. V materiálech u Průměrných hodnot za měsíc, u Nemocnice
Nové Město na Moravě, je uveden špatně součet za všechny měsíce. Součástí zápisu bude
zaslán opravený materiál. Celková částka která byla vyplacena za loňský rok činí 53 mil. Kč.
Předpoklad byl 57 mil. Kč. O vrácení daru si nejvíce požádaly hospitalizace a lékárny. Leden
ještě není vyčíslen. Od února se přechází na nový způsob proplácení regulačních poplatků.
Pavel Hájek vznesl dotaz, zda příjmy z regulačních poplatků jsou příjmem zdravotnických
zařízeních. Lukáš Kettner odpověděl, že se jedná o příjem zdravotnických zařízeních a pacient
poté může požádat kraj Vysočina o dar. Marie Rusová vznesla dotaz, zda vyhodnocení žádostí
po formální stránce, budou k dispozici na příštím zasedání komise. Lukáš Kettner odpověděl, že
informace týkajících se přesných částek budou k dispozici až během dubna.
6. Různé
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Simona Kafoňková vznesla dotaz, v jaké fázi je vystěhování pana Slámy. Jiří Běhounek
odpověděl, že panu Slámovi bylo nařízeno vystěhování a pokud nedojde k vystěhování bude
celou věc řešit právník kraje. Na základě žádosti Jiřího Kořínka bude bod Setkání s VZP, který
má být projednáván na březnovém zasedání, přesunut na dubnové zasedání. Jiří Běhounek
vznesl dotaz, zda by na některém z dalších zasedání komise mohl být probrán bod Ehealth.
Přítomní členové s touto připomínkou souhlasili.
7. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2010 se uskuteční ve středu 17. 03. 2010
od 16:00 v zasedací místnosti A-2.15.

Pavel Antonín v. r.
předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 23. 02. 2010.
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