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Zápis z jednání  komise pro zdravotnictví RM č. 3/2017 
ze dne  12.06.2017 

 
 

Přítomni: Ing. Koča Milan, MUDr. Bušák Ladislav, MUDr. Slavík Tomáš, MUDr. Tyl 
       Petr, pan Ondrák Jiří, paní Svobodová Vilemína, pan Fürstl  Milan 
 
Omluveni:  MUDr. Benešová Jana, MUDr. Tesař Jiří, paní Bufková Zdeňka 
 
Hosté: Pan Čáka Jan a pan Vyšata Filip, jednatelé firmy Vaše zubní centrum v Ústí nad 
Labem. 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení RM č. 194/2017 ze dne 05.06.2017 
2) Prezentace poskytovatele stomatologické péče působícího mimo Louny, který má záměr 

působit i v Lounech.  
3) Projednání žádosti Nemocnice Louny, a.s. o individuální dotaci  
4) Různé 
5) Usnesení a závěr 
 

 
1. Kontrola usnesení RM č. 194/2017 ze dne 05.06.2017 
Tajemník komise přečetl usnesení RM č. 194/2017. Komise bere usnesení na vědomí. 
 
2. Prezentace poskytovatele stomatologické péče působícího mimo Louny, který má 
záměr působit i v Lounech.   
Jednatel společnosti Vaše zubní centrum, s.r.o, pan Jan Čáka představil svého kolegu pana 
Filipa Vyšatu a seznámil členy komise se záměrem působit v Lounech v oblasti stomatologie. 
V souvislosti s tím se společnost přihlásila do vyhlášeného výběrového řízení, které se 
uskutečnilo na Krajském úřadě Ústeckého  kraje dne 7.června 2017.  
Společnost Vaše zubní centrum s.r.o. působí v oblasti stomatologie v Ústí nad Labem půl 
druhého roku. Klinika v Ústí n ad Labem  má rozlohu cca 500 m2 a má k dispozici 26 
zaměstnanců. Za dobu svého trvání ošetřila cca 20 tis. klientů bez jediné evidované 
stížnosti. Garantuje vysokou úroveň stomatologické péče. Bližší informace o společnosti lze 
získat na internetových stránkách   http://www.vasezubnicentrum.cz/. 
Pan Čáka informoval o záměru rozšířit stomatologickou péči v Lounech o 2-3 křesla 
s rezervou na 4. křeslo. Prvním krokem k realizaci  bude získání vhodných prostorů 
o výměře cca 150-200 m2. a možnost získání vhodného bytu případně více bytů  pro rodiny 
zubních  lékařů. Společnost by byla ochotna se podílet i na zajištění zubní pohotovosti.  
MUDr. Tyl informoval o tom, že jedno podlaží polikliniky Louny bylo určeno výhradně pro 
stomatologickou péči a s ohledem na ukončení praxe 2 lékařek by bylo možné o těchto 
prostorách uvažovat.  
Pan Čáka jako další možnou alternativu uvedl prostory v majetku města  na sídlišti u Luny, 
případně prostory v Obchodní akademii Louny. Od města očekává společnost podporu a 
spolupráci. 
 
Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a podporuje záměr společnosti Vaše 
zubní centrum, s.r.o. rozšířit stomatologickou péči v Lounech. Doporučuje podporu města 
příchozímu poskytovateli nedostatkové zdravotní péče.  
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3.  Projednání žádosti Nemocnice Louny a.s. o poskytnutí  individuální dotace. 
Městský úřad Louny obdržel dne 29.05.2017 žádost Nemocnice Louny a.s. o poskytnutí 
individuální dotace na nákup počítačového tomografu pro Nemocnici Louny. Odůvodnění je 
v žádosti podrobně popsáno. Požadovaná částka činí 450 tis. Kč, celkové předpokládané 
výdaje na akci činí 6 500 tis. Kč. 
K žádosti se vyjádřil MUDr. Bušák a navrhl, aby v případě poskytnutí dotace město 
diskutovalo o rozšíření provozních hodin počítačového tomografu i rentgenu po dobu 
provozu lékařské pohotovostní služby. Tím by se předešlo tomu, že v případě nutnosti 
příslušného vyšetření jsou pacienti odesláni do jiných zdravotnických zařízení v okolí. 
MUDr. Tyl by považoval za užitečné zjistit, kolik tomografových  vyšetření bylo provedeno na 
stávajícím přístroji a zda je tato činnost ztrátová nebo výdělečná. Dále poukázal na 
skutečnost, že před časem avizovali ze strany Nemocnice rozšíření služeb o pracovně 
preventivní služby, ale dosud se tato služba nerealizuje. 
 
Závěr: Proběhlo hlasování o podpoře žádosti Nemocnice Louny o individuální dotaci ve výši  
450 tis. Kč z fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun. 
Pro hlasovali: Ing. Koča Milan, MUDr. Bušák Ladislav, MUDr. Slavík Tomáš, paní 
Svobodová Vilemína, pan Ondrák Jiří. 
Zdržel se hlasování: MUDr. Tyl Petr 
Proti: nikdo 
 
4. Různé 
Předseda komise informoval členy komise pro zdravotnictví  o zamítavém postoji rady města 
k pořízení defibrilátorů do sportovní haly a na  pracoviště lékařské pohotovostní služby.   

Závěr: Komise pro zdravotnictví odmítá závěry rady města k pořízení defibrilátorů a nadále 
doporučuje radě města pořízení defibrilátorů do městské sportovní haly a na pracoviště 
lékařské pohotovostní služby.  

5. Usnesení a závěr 

Komise pro zdravotnictví RM bere na vědomí: 

- usnesení RM č. 194/2017 ze dne 05.06.2017 
- informaci jednatele firmy Vaše zubní centrum, s.r.o. 
- informace předsedy komise v bodu Různé 

 
Komise pro zdravotnictví RM doporučuje : 

- podporu města společnosti Vaše zubní centrum, s.r.o 
- poskytnutí individuální dotace Nemocnici Louny a.s. na pořízení počítačového 

tomografu ve výši 450 tis. Kč z prostředků fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
města Loun. 

- pořízení defibrilátorů do městské sportovní haly a na pracoviště lékařské 
pohotovostní služby v Poliklinice Louny 
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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 37.000 Kč 

Zůstatek k 10.04.2017 38.000 Kč 

 
 
 
Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 
 
 

Počet jednání ve volebním období*/Per rollam 7/2   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 
Ing. Koča Milan 7/2   

MUDr. Benešová Jana 4/2 3  

MUDr. Bušák Ladislav 7/2   

MUDr. Slavík Tomáš 6/2 1  

MUDr. Tesař Jiří 5/2 2  

MUDr. Tyl Petr 6/1 1  

Bufková Zdeňka 5/2 2  

Ondrák Jiří 4/1 3  

Svobodová Vilemína 5/1 2  

 
 

  

      

 

Schválil Ing. Milan Koča  Předseda 

komise 

 13.06.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 

        

Zapsal  Milan Fürstl  Tajemník  13.06.2017   

  jméno  funkce  datum  podpis 

 

   Ověřil          MUDr. Petr Tyl                Ověřovatel             13.06.2017 
                      ------------------------------    ---------------------     -------------------   ------------------------- 
                       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. 3/2017 projednala Rada města Loun na 
své 58. schůzi dne 26.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 210/2017  
Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 3/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 3/2017 ze dne 12.06.2017 
2) s o u h l a s í  
s poskytnutím individuální dotace z prostředků fondu pro sociální věci a zdravotnictví města 
Loun pro Nemocnici Louny a.s. Louny, Rybalkova 1400, IĆ 27332730 ve výši 450 000 Kč 
na zakoupení CT zařízení-16ti řezového 
3) u k l á d á  
Mgr. V i l d o v é, vedoucí OSVaZ, předložit návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
radě města 
T: 24.07.2017 
4) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit návrh do zastupitelstva města v rámci 
rozpočtových změn 
T: 18.09.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 


