Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemnice výboru: Iveta Kůzlová tel. 386720493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 14/2022
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 13. 6. 2022 v Nemocnici České
Budějovice, a.s.
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská
Bc. Jan Hošek
MUDr. Lukáš Mareš
Jindřiška Pokorná DiS.
MUDr. Michal Přibáň
MUDr. Ladislav Přívozník
MUDr. František Toušek
MUDr. Libor Zdařil
Omluveni: Michal Doktor
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Ing. Petr Hladík
Ing. Jan Smitka, MBA
MUDr. Michal Turek, MBA
Přizváni: MUDr. Martin Kuba – omluven
Mgr. Petr Studenovský – omluven
Mgr. Ivana Turková – omluvena
Ing. Milan Rybák
Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová
MUDr. Ing. Michal Šnorek Ph.D.
doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena
Ing. Michal Čarvaš, MBA – omluven
Bc. Jan Šusta
Program jednání:
1. Aktuální epidemiologická situace, opičí neštovice
2. Informace o závěrečném účtu Jihočeského kraje za rok 2021
3. Různé
4. Prohlídka nových centrálních operačních sálů, pavilon CH
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. Program
byl schválen.
Hlasování o programu jako celku: 8/0/0
1. Aktuální epidemiologická situace, opičí neštovice
K. Kotrbová – nacházíme se v klidné epidemiologické situaci, výskyt covidu klesá, což ukazuje graf.
V JčK je průměrně 10 případů denně. Jsou 3 nové varianty omikronu. K nárůstu může dojít na podzim.
Nová vakcína není, nečiní se žádné konkrétní kroky. Určitě by bylo vhodné naočkovat ty, kterým hrozí
těžký průběh. Opičí neštovice byly v uzavřené skupině, dále se nešíří. Máme vysoký výskyt klíšťové
encefalitidy a rovněž i boreliózy, rizikový stupeň 5. Dále informovala, že v reorganizaci hygienických
stanic není nic nového, po auditu byly zjištěny rozdíly mezi jednotlivými stanicemi, kvalita práce se
nezjišťovala. Po novele vznikne Státní hygienická služba s ústředním ředitelem.
Dále byla diskutována nakažlivost nových kmenů omikronu, reaktivita RNA vakcín, výskyt klíšťovky a
také timing přeočkování 4. dávkou. F. Toušek upozornil, že by mělo být včas známo, jak se bude
očkovat, abychom to stihli.
K. Kotrbová – hygieny očkovat nemohou, bylo jim to odebráno zákonem, takže to budou dělat
nemocnice a praktici.
I. Stráská – máme již 3. rok s covidem a stále nemáme stanovené postupy, nepoučili jsme se.

Usnesení č.17/2022/ZDV-14
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci aktuální epidemiologické situaci a opičích neštovicích.
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato.
2. Informace o závěrečném účtu Jihočeského kraje za rok 2021
I. Stráská – v závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění
rozpočtové skladby. Návrh na užití disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rozpočtovou
činnost kraje v objemu 311 057 394,21 Kč byl projednán na radě kraje a 16.6. jde do zastupitelstva
kraje. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví mají kladný výsledek, stejně tak založené
obchodní společnosti. Zpráva je k dispozici na webových stránkách kraje.
Usnesení č. 18/2022/ZDV-14
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o závěrečném účtu Jihočeského kraje za rok 2021
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato.
3. Různé
Bez diskuse.
4. Prohlídka nových centrálních operačních sálů, pavilon CH
I. Stráská – poděkovala M. Šnorkovi za možnost uspořádat jednání výboru v nemocnici České
Budějovice a prohlédnout si nejmodernější operační sály v republice.
M. Šnorek – na úvod exkurze uvedl, že stavba nových centrálních operačních sálů a nové centrální
sterilizace byla realizována v období od listopadu 2019 do května 2022. Celkové náklady stavby činily
včetně nákladů na projektovou přípravu a dalších souvisejících výdajů 1,15 miliardy Kč vč. DPH.
Financováno bylo z vlastních zdrojů nemocnice, investiční podpory z rozpočtu Jihočeského kraje a
dotačních prostředků z programu REACT-EU. Kromě vybudování 12 operačních sálů s kompletním
zázemím, centrální sterilizace a centrálních skladů pro operační sály v sobě tato první etapa přístaveb
a rekonstrukcí pavilonu CH zahrnuje vybudování dospávacího pooperačního pokoje, jednotky intenzivní
péče, čtyř standardních lůžkových stanic, prostoru pro novou magnetickou rezonanci či prostorů pro
technologie celého objektu. Nyní probíhá dovybavení a první pacienti by zde mohli být operováni v září.
Po ukončení prohlídky bylo jednání výboru ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Iveta Kůzlová
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská
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