
   
   

Zpráva o činnosti Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje 

za 2021 
 

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále také „výbor“) byl zřízen 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje (dále také „Zastupitelstvo ÚK“) ze dne 16. 11. 2020 

usnesením č. 32/1Z/2020. 

Výbor je složen z předsedy a čtrnácti členů zastupujících každou politickou stranu či hnutí 

politického spektra Zastupitelstva ÚK. Členové výboru byli zvoleni Zastupitelstvem ÚK 

usnesením č. 047/1Z/2017 ze dne 16. 11. 2020. Tajemnicí komise je Bc. Jindra Weisová 

z odboru zdravotnictví KÚÚK. 

 

Původní seznam členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje:  

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík - předseda výboru 

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA - místopředseda výboru 

Mgr. Alena Pinkasová - členka výboru 

Petra Kašáková - členka výboru 

Jan Vycpálek - člen výboru 

Vladislava Marschallová - členka výboru 

Lenka Brunzová - členka výboru 

Jiří Pimpara - člen výboru 

MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi – člen výboru 

Ing. Lenka Hanousková - členka výboru 

MUDr. Alena Dernerová - členka výboru 

Kateřina Stojanová - členka výboru 

Ing. Karel Müller – člen výboru 

MUDr. Jana Ullrychová - členka výboru 

MUDr. Jiří Madar – člen výboru. 

 

V roce 2021 došlo ke změnám v personálním obsazení výboru (změny byly projednány a 

schváleny na zasedáních Zastupitelstva Ústeckého kraje): 

 

MUDr. Jana Ullrychová byla dne 15. 2. 2021 nahrazena paní Eliškou Forejtovou.  

Vladislava Marschallová byla dne 16. 4. 2021 nahrazena paní Věrou Říhou. 

MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi byl dne 16. 4. 2021 nahrazen MUDr. Ivanem Staňkem, 

MBA. 

Úmrtí Ing. Karla Müllera k 12. 11. 2021. 

Rezignace MUDr. Aleny Dernerové k 29. 11. 2021. 

 



   
   

Upravený seznam členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje:  

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík - předseda výboru 

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA - místopředseda výboru 

Mgr. Alena Pinkasová - členka výboru 

Petra Kašáková - členka výboru 

Jan Vycpálek - člen výboru 

Věra Říha - členka výboru 

Lenka Brunzová - členka výboru 

Jiří Pimpara - člen výboru 

MUDr. Ivan Staněk, MBA - člen výboru 

Ing. Lenka Hanousková - členka výboru 

Kateřina Stojanová - členka výboru 

Eliška Forejtová - členka výboru 

MUDr. Jiří Madar – člen výboru 

 

Jednání Výboru se řídí platným Jednacím řádem Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, 

který byl schválen dne 16. 12. 2020 usnesením č. 015/2Z/2020, a schváleným Statutem Výboru 

pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje projednaného a schváleného dne 25. 1. 2021 

usnesením č. 060/3Z/2021 Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 

Výbor se schází pravidelně ve středu, dle schváleného harmonogramu na příslušný rok, před 

pravidelným zasedáním Zastupitelstva ÚK a projednává materiály předkládané Zastupitelstvu 

ÚK se svým stanoviskem a doporučením. O průběhu jednání výboru se vždy zpracovává zápis 

a usnesení. 

 

V průběhu roku 2021 se výbor sešel:  

1. jednání výboru proběhlo dne 14. ledna 2021 

2. jednání výboru proběhlo dne 10. února 2021 

3. jednání výboru proběhlo dne 7. dubna 2021 

Neformální setkání členů výboru v očkovacím centru v Teplicích dne 18. 5. 2021 

4. jednání výboru proběhlo dne 2. června 2021  

5. výjezdní jednání výboru proběhlo dne 25. srpna 2021 - v Psychiatrické léčebně 

Petrohrad, p.o. 

6. jednání výboru proběhlo dne 20. října 2021  

7. jednání výboru proběhlo dne 1. prosince 2021 - videokonferenční formou 

 



   
   

Na všech jednáních výboru byli přítomni zástupci odboru zdravotnictví, Ing. Radim Laibl člen 

Rady Ústeckého kraje a předseda představenstva nebo generální ředitel společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. Jejich komentáře k projednávaným bodům byly vždy kompletní a ucelené. 

Členové výboru také ze své iniciativy předkládají náměty na projednání. 

 

Informace o projednaných materiálech výborem v roce 2021: 

Dotační tituly: viz tabulka 

 

 

Materiály společnosti Krajská zdravotní, a.s.: 

 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace 

 Změna Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby - Transformace Lužické nemocnice Rumburk 

 Žádost Krajské zdravotní, a. s. - doplnění Nemocnice Litoměřice, o.z. do seznamu 

odštěpných závodů určených k plnění závazku poskytovat vymezené zdravotní služby 

dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD 

 Návrh úpravy smluvních ujednání SOHZ a úprava úvěrových podmínek 

 Krajská zdravotní, a. s. - uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací 

platby) na rok 2021 a schválení výsledných kalkulací investiční a neinvestiční dotace 

(vyrovnávací platby) za rok 2019 a 2020 

 Žádost společnosti Krajská zdravotní, a.s. o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací 

platby) pro PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKOU ZÁCHYTNOU 

STANICI pro rok 2021 

 Informace o návštěvách nemocnic společnosti Krajská zdravotní, a.s. 

 

Ostatní projednávané materiály nebo přednesené informace 

 Zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021 a v roce 2022 

 Informace o očkování v Ústeckém kraji, návštěvy očkovacích center, informace 

z vakcinačního štábu  

 Hospicová péči v Ústeckém kraji  

 Psychosomatická ambulance – rozšíření provozu v Ústeckém kraji  



   
   

 Informace o činnosti Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém 

kraji 

 Informace o postupu Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče 

o duševní zdraví v Ústeckém kraji 

 Změny zřizovacích listin a změny účetních hodnot nemovitého majetku oblasti 

zdravotnictví 

 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti 

zdravotnictví 

 Informace o návštěvách  stanovišť Zdravotnické záchranné služby ÚK, p.o. 

 Informace o dotačním programu REACT-EU, který byl vyhlášen na modernizaci 

zdravotnických zařízení. 

 Průběžná informace o plnění schváleného Plánu práce Výboru pro zdravotnictví 

Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021, který byl schválen dne 25. 1. 2021 

usnesením č. 060/3Z/2021 Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 

 Informace o projektu zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků z Ukrajiny 

a Vietnamu   

 Informace o projektu zajištění stomatologické pohotovosti v Ústeckém kraji 

 Informace o projektu telemedicína kraje 

 

Nad rámec povinností agendy předsedy Výboru pro zdravotnictví řeším průběžně tyto 

body: 

 Očkování v Ústeckém kraji – koordinátor pro komunikaci s ORP a městy při vzniku 

očkovacích center v regionu 

 Účast na pravidelných telekonferencích s představiteli měst a obcí v Ústeckém kraji 

 Aktivní pomoc při vzniku očkovacích center – informační systém a jeho zajištění 

 Návštěvy očkovacích center – běžná kontrolní činnost provozu a zajištění 

 Návštěvy Zdravotnické záchranné služby a jejich výjezdových stanic 

 Návštěvy příspěvkových organizací Ústeckého kraje nejen za oblast zdravotnictví 

 Pracovní jednání se zástupci Krajské zdravotní a.s., k zajištění nelékařského 

zdravotnického personálu ze zahraničí (Projekt: zdravotní sestry z Vietnamu 

a Ukrajiny) 

 Stomatologické pohotovosti v Ústeckém kraji - aktivita při řešení související 

s nedostatkem zubních lékařů a ne zcela ideální pokrytí zubních pohotovostí 

v Ústeckém kraji 

 Aktivní příprava nové zdravotnické koncepce Ústeckého kraje 2022 – sběr dat, rámec 

činností a výstupů 

 Projekt TELEMEDICÍNA –  rozvoj digitálních technologií a potřeb Krajské zdravotní, 

a.s.  

 


