
Zápis z Výboru pro zdravotnictví ZHMP, ze dne 15.2. 
2011 

    

  

  

  

Zápis ze dne 15. února 2011, 15.00, MHMP, č. dv. 430 

  

  

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

Program: 

  

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu II. zasedání výboru  
2. Schválení zápisu I. zasedání výboru  
3. Plán činnosti ZV ZHMP a harmonogram zasedání v 1. pol. roku 2011  
4. Rozpočet HMP na rok 2011 pro oblast zdravotnictví  
5. Informace k deratizaci  
6. Informace ke grantům pro oblast zdravotnictví  
7. Aktuální informace ke kampani Děkujeme odcházíme  
8. Aktuální informace ke chřipce  
9. Různé 

  

  

Předseda výboru MUDr. Šťastný zahájil zasedání výboru a konstatoval, že výbor je 
usnášeníschopný. 

  

  

 

 



ad 1. 

  

 program výboru byl schválen všemi přítomnými  
 ověřovatelem zápisu byla navržena MUDr. Bonhomme Hankeová  

  

Hlasování pro ověřovatele zápisu:  

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 1 

  

  

ad 2. 

  

·    zápis z I. zasedání výboru schválen 

  

Hlasování: 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL:  0 

ad 3.  

  

 předseda MUDr. Šťastný navrhl členům termíny zasedání výboru v 1. pololetí 
roku 2011 se začátkem od 16.00 hodin 

  

Hlasování: 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL:  0 

  

 předseda MUDr. Šťastný informoval členy o navrženém programu zasedání 
výboru na 1. pololetí 2011 s tím, že program bude doplňován dle aktuální 
situace a potřebnosti 

  



VÝBOR BERE NA VĚDOMÍ 

  

ad 4.  

  

 rozpočet v kapitole 05 představil náměstek Kabický  
1. běžné výdaje týkající se zdravotnických zařízení: 20 mil. na LSPP (nad 

rámec 4 mil. pro Městskou polikliniku Praha); 4 mil. – grantová 
schémata; k ponížení rozpočtu došlo v oblasti protidrogové prvence; 
ZZS HMP – rozpočet také zkrácen o 5%  

2. kapitálové výdaje: 6 mil. – výměna stoupaček Městské nemocnice 
následné péče; program zelená úsporám (výměna oken  Městská 
poliklinika Praha); zahájení stavby centrály ZZS HMP; stavební práce 
rekonstrukce objektu Nemocnice Na Bulovce 

·    otevřena rozprava: 

·    MUDr. Bonhome Hankeová: dotaz na položky v rozpočtu HMP týkající se 
ostatních zdravotnických výdajů; jednotlivé položky objasnil náměstek Kabický 

·    Mgr. Počarovský: doplnil informaci ohledně kapitoly protidrogové politiky, nárůst 
uživatelů drog na územní HMP až o 5000, proto je nutné v polovině roku nalézt 
finanční prostředky v rozpočtu HMP na protidrogovou politiku 

·    JUDr. Ludvík: namítl, že za poslední roky HMP investovalo do protidrogové 
politiky enormní finanční prostředky, lépe přesun financí do oblasti, která pečuje o 
větší procento populace 

·    MUDr. Šťastný: v porovnání financí rozdělených od VZP na protidrogovou 
prevenci jsou výdaje HMP větší než finance vynakládané na tuto problematiku 
státem 

·    náměstek Kabický: informoval, že protidrogová politika je nově zařazena v gesci 
zdravotnictví (Odbor zdravotní péče MHMP) 

·    MUDr. Šťastný vznesl dotaz ve věci Nemocnice Na Bulovce 

·    náměstek Kabický v dané souvislosti informoval přítomné, že 11. 2. 2011 provedl 
kontrolu v Nemocnici Na Bulovce a pro členy výboru připravuje souhrnnou informační 
zprávu (v areálu nemocnice je v současné době v zásadní rekonstrukci 4 podlažní 
budova pro laboratoře, avšak z aktuálního pohledu se prostory pro tyto účely jeví 
jako předimenzované);  

·    MUDr. Borská: dotaz, na co jsou v rozpočtu HMP určeny finance směřované pro 
Nemocnici Na Bulovce 



·    náměstek Kabický: 258 mil. jsou celkové náklady na projekt, smlouvy vysoutěženy 
a podepsány již v minulém období; nyní je nutné zvážit využitelnost projektu 
(laboratoře zaujímají cca 50% využitelné plochy); dále informoval o pozastavení 
tendru na nákup laboratorních technologií z důvodu morálního zastarání a 
technologie bude znova soutěžena 

·    MUDr. Šťastný: Nemocnice Na Bulovce je přímo řízená MZ ČR a MHMP dotuje 
její provoz nízkým nájmem; nabízí se proto zřízení Městské nemocnice (nemusí se 
nutně jednat pouze o Bulovku, ale též např. nemocnice v Krči, kde má HMP také svůj 
majetek) 

·    MUDr. Šťastný požádal o rozeslání studie spol. Deloitte ve věci Nemocnice Na 
Bulovce členům výboru; současně navrhl, aby se téma výstavby pavilonu Nemocnice 
Na Bulovce zařadilo na jednání příštího výboru 

·    MUDr. Bonhomme Hankeová: projekt Metropolitní nemocnice nabývá na významu 
také v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme; je však třeba uvážit odpad na 
rozpočet HMP 

·    JUDr. Ludvík: existují tři varianty: 1) útlum, 2) rozvoj, 3) zachování 

·    Doc. Dlouhý vznesl dotaz na Olivovu léčebnu 

·    náměstek Kabický informoval, že bude proveden audit v Olivově nadaci 

·    MUDr. Bonhomme Hankeová dotaz zelená úsporám 

·    JUDr. Ludvík: projekt podporován z části přes MŽP ČR, z části přes HMP 

·    náměstek Kabický: v gesci zdravotnictví jde o zateplení oken v Městské poliklinice 
Praha ve Spálené ul. a do budoucna též zateplení fasády 

·    MUDr. Šťastný: do budoucna bude nutné provést pasportizaci pražského 
zdravotnictví 

·    náměstek Kabický: v souvislosti s Nemocnicí Na Bulovce zmínil problematiku 
záchytky (pouze 18% klientů uhradí pobyt na záchytce) 

  

·    USNESENÍ: Výbor pro zdravotnictví ZHMP doporučuje schválit rozpočet 
vlastní HMP v kapitole 05 (oblast zdravotnictví) tak, jak byl předložen členům 
výboru. 

  

Hlasování: 

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL:  2 



ad 5. 

  

 náměstek Kabický informoval o probíhající deratizaci; hlodavců v současné 
době neubývá, ale situace je pod kontrolou; celkové náklady jsou 3,6 mil. na 
rok  

 Mgr. Veselá (Odbor zdravotní péče) informovala, že VŘ na provozovatele ve 
věci deratizace proběhlo v roce 2009 a je nasmlouváno na dobu neurčitou 
(nutná spolupráce s PVK); deratizace probíhá v budovách a plochách v přímé 
správě HMP 

  

  

VÝBOR BERE INFORMACI NA VĚDOMÍ 

  

ad 6. 

  

 Mgr. Veselá informovala členy o vyhlašovaných programech v grantovém 
řízení pro oblast zdravotnictví  

 žádosti o grant v pro rok 2011 jsou v současné době po formální stránce 
zkontrolovány  

 JUDr. Ludvík: stanoveny priority pro grantovou komisi – klíčová podpora 
hospicové péče  

 MUDr. Šťastný: systém krácení žádostí o granty není spravedlivý  
 Mgr. Veselá specifikovala přijímání žádostí o granty a financování; 

mezičlánkem je nezávislá hodnotící komise (stanoviska k žádostem od 
nezávislých odborníků)  

 náměstek Kabický: pro rok 2011 granty v oblasti zdravotnictví – 17,6 mil., 
protidrogová prevence – 34 mil.  

 náměstek Kabický též informoval o možnosti využití finančních prostředků 
z odvodů kasin na veřejně prospěšný účel 

  

VÝBOR BERE INFORMACI NA VĚDOMÍ 

  

ad 7. 

 informace ze setkání primátora, náměstka Kabického, MUDr. Šťastného se zástupci 
nemocnic a MZ ČR 



  

ad 8. 

  

 náměstek Kabický informoval o kampani Omlouvám se, dodržuji zdravý životní 
styl a o zřízení bezplatné telefonní linky ke chřipce 

  

ad 9. 

  

 návrh na návštěvy zdravotnických zařízení v gesci MHMP 

  

  

   

  

  

Ověřila: MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová ..................................................... 

  

  

  

  

  

  

Zapsala: Mgr. Dita Petrová ........................................................................................ 
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