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Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje 

za rok 2019  
 

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále také „Výbor“)  byl zřízen Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje ze dne 21. 11. 2016 usnesením č. 25/1Z/2016. 

 
Výbor je složen z předsedy a osmi členů zastupujících každou politickou stranu či hnutí politického 
spektra Zastupitelstva Ústeckého kraje.  Tajemnicí výboru je Bc. Jindra Weisová z odboru zdravotnictví 
KÚÚK. 
 
Jednání Výboru se řídí platným jednacím řádem Zastupitelstva ÚK  a v souladu se schváleným statutem 
tohoto výboru, který byl schválen dne 24. 4. 2017 usnesením č. 133/4Z/2017. 
 
Výbor se schází pravidelně v pondělí dva týdny před pravidelným zasedáním zastupitelstva 
a projednává záležitosti předkládané zastupitelstvu se svým stanoviskem. O průběhu jednání výboru 
se vždy zpracovává zápis a usnesení. 
 
V průběhu roku 2019 celkem 6 jednání:  

 
13. jednání výboru proběhlo dne 18. února 2019 

14. jednání výboru proběhlo dne 15. dubna 2019 

15. jednání výboru proběhlo dne 10. června 2019 

16. jednání výboru proběhlo dne 26. srpna 2019 

17. výjezdní jednání výboru proběhlo dne 7. října 2019 

18. jednání výboru proběhlo dne 25. listopadu 2019 

V průběhu roku 2019 se členové výboru sešli s členkou představenstva KZ a.s. Jitkou Hanouskovou, 

která byla pravidelně zvána na jednání výboru. Dne 7. října proběhlo výjezdní zasedání výboru 

v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje v Mostě, kde se členové výboru seznámili s danou 

problematikou. 

Předseda výboru Bc. Pavel Csonka se zúčastnil tří výjezdů do Srbska (autonomní oblast Vojvodina) 

společně s ředitelkou SZŠ a VOŠ Ústí n/L , kde v rámci spolupráce bylo podepsáno memorandum mezi 

střední školou zdravotní a chemickou Vršac a SZŠ a VOŠ Ústí n/Lab. V rámci projektu přijeli do našeho 

kraje 4 studenti, kteří formou kombinovaného studia budou navštěvovat VOŠ zdravotní a současně 

pracovat v KZ a.s. Tato spolupráce se bude dále rozvíjet do budoucích let je jíž smyslem je co nejvíce 

eliminovat personální nouzi nelékařského personálu. 

 

Bc. Pavel Csonka 

   předseda Výboru pro zdravotnictví ZUK 


