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Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 2/2017 
ze dne  10.04.2017 

 
 

Přítomni: Ing. Koča Milan, MUDr. Bušák Ladislav, MUDr. Slavík Tomáš, 
MUDr. Benešová Jana, MUDr. Tesař Jiří, paní Bufková Zdeňka, paní Svobodová 
Vilemína, pan Fürstl Milan 
 
Omluveni:  MUDr. Tyl Petr, pan Ondrák Jiří  
 
Hosté: Mgr. Ing. Zetek Jindřich, ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s. 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení RM č. 362/2016 ze dne 21.11.2016 
2) Informace ředitele Nemocnice Žatec, Mgr. Ing. Jindřicha Zetka o situaci a spolupráci  
3) Projednání a schválení žádostí o dotaci z prostředků komise pro zdravotnictví  
4) Různé 
5) Usnesení a závěr 
 

 
1. Kontrola usnesení RM č. 362/2016 ze dne 21.11.2016 
Tajemník komise přečetl usnesení RM č. 119/2016. 
 
2. Informace ředitele Nemocnice Žatec, Mgr. Ing. Jindřicha Zetka o situaci a spolupráci  
Ředitel Nemocnice Žatec Mgr. Ing. Jindřich Zetek informoval přítomné o charakteristice a 
struktuře nemocnice. V současné době je nemocnice po ekonomické stránce v dobré 
kondici.  Největším problémem v současné době je zajištění a stabilizace odborného 
personálu. V minulých letech (r.2009, 2015) ve snaze udržet nemocnici v provozu  byly 
výrazně navýšeny mzdy. Situaci řeší mj. i přijímáním lékařů a zdravotnického personálu 
z Ukrajiny. Pan ředitel vzhledem k situaci v dostupnosti zdravotnického personálu v České 
republice v dohledné době nevidí potenciál zlepšení.  
Nemocnici by však významně pomohlo, kdyby v Žatci i Lounech fungovala lékařská 
pohotovostní služba (LPS) přes noc, protože lékař sloužící noční směnu je velmi zatížen 
náporem pacientů spolu se zajištěním péče o nemocniční pacienty. Na dotaz MUDr. Bušáka, 
kolik pacientů vyhledá pomoc po ukončení LPS, sdělil, že průměrně 15-18 pacientů. 
Na interně slouží v počtu 2 lékařů, občas i lékař jediný. 
Ředitel nemocnice dále hovořil o dalších obecných problémech, které je třeba neustále řešit 
a o svých zkušenostech ve zdravotnictví. Poznamenal, že jako nutnost vidí i změnu přístupu 
Ústeckého kraje k řešení zdravotnictví v kraji. Vyjádřil poděkování za zájem o dění 
v Nemocnici Žatec ze strany komise pro zdravotnictví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí.  

3.  Projednání a schválení žádostí o dotaci z prostředků komise pro zdravotnictví 
V souladu s programem na poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny na rok 2017 
z finančních prostředků komise pro zdravotnictví RM Loun obdržel odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví prostřednictvím ekonomického odboru celkem 4 žádosti. Z toho dvě žádosti 
podal Svaz diabetiků Č.R., územní organizace Louny,  pobočný spolek  a dvě žádosti  
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Louny. Každá 
žádost byla členy komise samostatně projednávána a posuzována. Komise pro zdravotnictví 
navrhuje poskytnout dotace na projekty výše uvedených organizací následovně: 
(viz tabulka): 
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4. Různé 
Předseda komise informoval členy komise o existenci projektu tvorby strategického plánu 
města i ve vztahu k oblasti zdravotnictví 
Tajemník komise informoval o návrhu obce na vyhlášení výběrového řízení na 2 stomatology 
a 1 oftalmologa. Návrh byl odeslán Krajskému úřadu Ústeckého kraje 22.03.2017. Dále 
informoval o poskytnutých darech od obcí jako spolupodílení se na zajištění lékařské 
pohotovostní služby. K dnešnímu dni schválilo poskytnutí daru již 5 obcí. Tajemník komise 
informoval o zajištěné pohotovostní službě Lékárny Na Široké po dobu velikonočních svátků. 
Poděkování PharmDr. Marcele Tesařové za zajištění lékárenských služeb je na webových 
stránkách města. 
MUDr. Slavík připomněl, že v minulém roce se v komisi projednával návrh nákupu 
defibrilátorů. Návrh byl RM předložen v zápisu z KZ 3/2016 ze dne 06.06.2016.  
MUDr. Slavík navrhuje, aby se RM tímto návrhem znovu zabývala.  

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a současně žádá RM o stanovisko 
k bodu 6-Usnesení-ze zápisu z jednání komise pro zdravotnictví ze dne 06.06.2016. 

5. Usnesení a závěr 
Komise pro zdravotnictví RM bere na vědomí: 

- usnesení RM č. 362/2016 ze dne 21.11.2016 
- informaci ředitele Nemocnice Žatec, o.p.s. 
- informace předsedy a tajemníka komise v bodu Různé 

 
Komise pro zdravotnictví RM doporučuje poskytnutí dotace: 

- Svazu diabetiků ČR, územní organizace Louny, na projekt Rehabilitační cvičení a 
plavání v bazénu v požadované výši 7.000 Kč 

- Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Louny, 
na projekt Umění lidí s mentálním postižením v požadované výši 17.500 Kč 

- Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Louny, 
na projekt Taneční pro lidi s mentálním postižením se závěrečným gala vystoupením 
v požadované výši 12.500 Kč 
 

Komise pro zdravotnictví RM nedoporučuje poskytnutí dotace: 
- Svazu diabetiků ČR, územní organizace Louny, na projekt Rekondičně-edukační 

pobyt v požadované výši 40.000 Kč 
 
Komise pro zdravotnictví RM navrhuje: 
- pořízení 1 ks defibrilátoru pro polikliniku na lékařskou pohotovostní službu pro dospělé a 
dává ke zvážení pořízení 1 ks defibrilátoru do sportovní haly.  
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Stav finančních prostředků komise v roce 2017 

 
Rozpočet komise pro rok 2017 

  

   
Převod prostředků z roku 2016 0 Kč 

Celkový rozpočet pro rok 2017 75.000 Kč 

Celkem přiděleno 0 Kč 

Zůstatek k 10.04.2017 75.000 Kč 

 
 
 
Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 
 
 

Počet jednání ve volebním období*/Per rollam 6/2   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 
Ing. Koča Milan 6/2   

MUDr. Benešová Jana 4/2 2  

MUDr. Bušák Ladislav 6/2   

MUDr. Slavík Tomáš 5/2 1  

MUDr. Tesař Jiří 5/2 1  

MUDr. Tyl Petr 5/1 1  

Bufková Zdeňka 5/2 1  

Ondrák Jiří 3/1 3  

Svobodová Vilemína 4/1 2  

 
 

  

      

 

Schválil Ing. Milan Koča  Předseda 

komise 

 10.04.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 

        

Zapsal  Milan Fürstl  Tajemník  10.04.2017   

  jméno  funkce  datum  podpis 

 

   Ověřil          MUDr. Petr Tyl                Ověřovatel             10.04.2017 
                      ------------------------------    ---------------------     -------------------   ------------------------- 
                       jméno                              funkce                    datum               podpis 
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Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady 
města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim 
zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 2/2017 projednala Rada města Loun na 
své 56. schůzi dne 05.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 194/2017  
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 2/2017 ze dne 10.04.2017 
2) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv z Programu na poskytnutí dotace                   
z rozpočtu města Louny na rok 2017 z finančních prostředků Komise pro zdravotnictví RM, 
název programu: Dotace na činnost a projekty v oblasti zdravotních služeb takto: 
7 000 Kč  - Svaz diabetiků ČR, územní organizace Louny, pobočný spolek, Josefa  
 Schovánka 1853, 440 01 Louny, IČ: 49120417, na rehabilitační cvičení a plavání, 
30 000 Kč  - SPMP ČR pobočný spolek Louny, Náměstí Benedikta Rejta 2271, 440 01  
 Louny, IČ: 46762485, z toho:  
 17 500 Kč na umění lidí s mentálním postižením, na nákup výtvarného materiálu 

12 500 Kč na taneční pro lidi s mentálním postižením (hudební produkce, 
dekorace, doplňky ke kostýmům, doprava, látky a nitě na kostýmy) 

3) u k l á d á  
Ing. Č a p k o v é, pověřené řízením odboru ŠKaS, zajistit uzavření veřejnoprávních smluv 
T: 31.07.2017 
4) s o u h l a s í  
s rozpočtovými změnami, které budou součástí rozpočtového opatření č. 3/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů finančních prostředků komise pro zdravotnictví RM ODPA 3429 ve 
výši 37.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 4349 ve výši 37.000 Kč v rámci ORJ 41-
Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Svazu diabetiků ČR, územní 
organizaci Louny, pobočnému spolku a SPMP ČR pobočný spolek Louny 
5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit návrh zastupitelstvu města v rámci 
rozpočtových změn 
T: 19.06.2017 
6) z a m í t á  
Žádost Svazu diabetiků ČR, územní organizace Louny, pobočného spolku, Josefa 
Schovánka 1853, 440 01 Louny, IČO: 49120417, na rekondičně edukační pobyt. Podaná 
žádost nebyla v souladu s vyhlášeným dotačním programem 
7) u k l á d á  
M. F ü r s t l o v i, tajemníkovi komise, informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 
T: 30.06.2017 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 


