Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného dne 16. 1. 2013
Přítomni:
1. Kettner Lukáš (předseda)

8. Procházka Jan

2. Šmardová Hana

9. Preininger Tomáš

3. Antonín Pavel

10. Kaňkovský Vít

4. Houser Jaroslav

11. Kašparů Jaroslav Maxmilián (místopředseda)

5. Bambasová Jaroslava

12. Wasserbauer Stanislav

6. Vrzal Miloslav

13. Měrtlová Soňa (tajemnice)

7. Černý Radek
Omluveni:
1. Janoušková Marcela
Hosté:
1. Tomášová Eva (OZ)

2. Plotová Jana (OZ)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Představení členů komise;
4. Organizační záležitosti, jednací řád komise;
5. Plán činnosti komise na rok 2013;
6. Stručné představení činnosti Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina;
7. Diskuze, různé;
8. Závěr.
1. Zahájení
Lukáš Kettner, předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „ZdK“), zahájil
jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že komise
je usnášeníschopná.
2. Schválení programu
Lukáš Kettner přednesl návrh programu zasedání. Ten byl 12 hlasy schválen.
3. Představení členů komise
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Lukáš Kettner představil Soňu Měrtlovou, vedoucí oddělení zdravotní správy, která je zároveň
tajemnicí komise. Dále představil Evu Tomášovou, vedoucí oddělení zdravotní péče, a Janu
Plotovou, právničku odboru zdravotnictví. Lukáš Kettner informoval členy komise o možném
střetu zájmu, a to z důvodu dosavadní funkce vedoucího Odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Toto prohlášení bylo předáno koordinátorce komise, jež bude tvořit přílohu
zápisu. Dále se jednotliví členové vzájemně představili.
4. Organizační záležitosti, jednací řád komise
Lukáš Kettner podal informace k jednacímu řádu komise. Informoval o zastupitelnosti předsedy,
přípravě zasedání, samotném jednání komise, způsobu zasílání podkladových materiálů
a vyhotovování zápisů. Přítomní členové komise se shodli na zasílání podkladových materiálů
elektronickou formou.
Usnesení 01/01/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s elektronickým zasíláním podkladových materiálů.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Během jednání se dostavil hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek. Ten informoval, že z důvodu
dopadu úhradové vyhlášky a DPH vyčíslily předběžně krajské nemocnice ztrátu pro rok 2013
131 mil. Kč. Informoval o hospodaření krajských nemocnic. Třebíčská nemocnice se potýká se
záporným hospodářským výsledkem. Problém je také ve zpožděných platbách. Současné
zpoždění jsou cca 4 dny. Miloslav Vrzal vznesl dotaz na vyřazení inkontinenčních podložek
z číselníku. Jiří Běhounek odpověděl, že o úhradě podložek v současné době nemá informace.
Členové výboru se dále shodli, že podkladové materiály budou rozesílány nejpozději 4 dny před
samotným zasedáním, což vychází na pátek. Eva Oulehlová doplnila, že podkladové materiály
jsou většinou zasílány společně s pozvánkou, což je týden před jednáním. Lukáš Kettner
informoval o způsobu vyhotovování zápisu. Zápis z jednání komise se pořizuje, pouze pokud
o tom rozhodne komise. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník komise, a to poté, co na
následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen. Jan Procházka vznesl dotaz na
elektronickou verzi odsouhlasení. Radek Černý informoval o možnosti ověřovatele zápisu.
Členové komise se shodli, že zápis bude vždy až na dalším zasedání odsouhlasen.
Usnesení 02/01/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s vyhotovováním zápisů z každého zasedání komise, jehož součástí bude souhrn přijatých
usnesení a kopie listiny přítomných.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dále byli členové komise požádání o kontrolu svých údajů. Tabulka s kontakty na členy
zdravotní komise bude rozeslána společně se zápisem.
Usnesení 03/01/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s rozeslání tabulky s kontaktními údaji členům Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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