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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP  

ZÁPIS z 18. jednání  

Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 8. 2. 2018 v 15:00 hod. 
1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

 

   
  
Přítomni: PhDr. Helena Briardová, Ing. Miloš Růžička, Ing. Jarmila Bendová, 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc., MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
 

 

Omluveni: PharmDr. Petr Fifka, Mgr. Ondřej Počarovský, Bc. Libor Hadrava, Mgr. Daniel Štěpán 
 

Nepřítomni: viz omluveni 
 

Hosté:  Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny 
 MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP 

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP 
 

Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP      

 

Text zahájení: 

Začátek jednání v 15:10 hodin. 

Předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP přivítal všechny přítomné. Oznámil, že se z jednání omluvili 
čtyři členové výboru a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Poté předseda výboru sdělil, že navrhuje za 
ověřovatele zápisu pana Doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého Dr. MSc.  Následně z důvodu zajištění usnášení 
schopnosti k projednání bodů, kde je navrženo usnesení navrhl změnit pořadí bodu č. 2 a 3 programu tak, že 
nejprve bude projednávána otázka koncepce rozvoje ZZS HMP  na roky 2017 až 2021 a následně informace o 
dalším vývoji jednání ve věci koncesního řízení k Nemocnici Na Františku.  

Po úvodním slovu přistoupil předseda výboru k projednávání jednotlivých bodů programu.  

Schválený program: 
 
Bod Věc  

1.   Úvod  

1.1.   Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

1.2.   Schválení zápisu z minulého jednání  

2.   Koncepce rozvoje ZZS HMP na roky 2017 až 2021  

3.   Informace o dalším vývoji jednání ve věci koncesního řízení k Nemocnici Na Františku  

4.   Informace o situaci v Olivově dětské léčebně  
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Bod Věc  

5. Souhrnná informace o tiscích schválených RHMP  

6.   Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání ZHMP  

7.    Různé  

8.    Zakončení  

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

1.1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0069 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   sch va luje 
program 18. jednání a ověřovatele zápisu, kterým je pan Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc.  

 

přijato jednomyslně pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0.  

1.2. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0070 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   sch va luje 
zápis ze 17. jednání výboru ze dne 18. 1. 2018  

 

přijato pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0. 
 

2. Koncepce rozvoje ZZS HMP na roky 2017 až 2021 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Uvítal pana ředitele Koloucha a 
požádal ho, aby uvedl avízovanou koncepci ZZS HMP. 

MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP: Poděkoval za slovo. Uvedl, že považuje za nezbytné naplnit svůj 
závazek, který přijal před dvěma a půl lety, když byl ve výběrovém řízení zvolen ředitelem ZZS HMP. Tímto 
závazkem bylo předložení koncepce na dobu 5-ti let. Původní dokument byl předložen v podstatně širším 
měřítku, nicméně k požadavku paní primátorky byla předložena koncepce užší s klíčovými parametry, toho, 
co pražská záchranka může nabídnout, pokud se HMP rozhodne, že takové nastavení záchranné služby chce. 
Dále uvedl, že v době převzetí ZZS HMP pod jeho vedení nepřevažovaly problémy ekonomické, ale 
především personální. Hlavně pak absence výcviku skupin, přetížení výjezdových skupin a absence 
připravenosti na krizové situace. Zdůraznil, že předložená koncepce tyto problémy akcentuje a reaguje také 
i na to, že se celkově zhoršuje dopravní situace v Praze, což samozřejmě vyžaduje přizpůsobení dopravy tak, 
aby dojezdový čas jednotek byl zachován na současném standardu, tj. mezi 7 a 8 minutami a ne až za 2O 
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minut, jak stanovuje zákon. Zdůraznil, že udržení stávajícího standardu považuje za velmi důležité, protože 
k největším poškozením zdraví dochází právě mezi 8 a 10 minutou. Včasné poskytnutí pomoci je proto 
zásadní. Dále navrhl vytvoření nových výjezdových základem, jakož i jejich lepší rozmístění a celkové 
rozšíření výjezdních skupin. Uvedl, že například Petřiny jsou problémovou oblastí.  

Předkládaná koncepce výhledově počítá s tím, že na přelomu r. 2020 a 2021 by mělo být kolem 25 až 26 
výjezdových základen. Z původních 320 zaměstnanců by mělo být kolem r. 2021 480 zaměstnanců s tím, že 
se nejedná o administrativu, ale skutečně navýšení zdravotních pracovníků. Potvrdil, že tento pozitivní vývoj 
se daří díky dobré spolupráci a shodě s HMP. Uvedl, že cílem koncepce je také zajištění rezervního 
záchranného týmu, který by byl ve výcviku a v případě potřeby by byl připravený k výjezdu při krizových 
situacích, které jednoznačně budou do budoucna vznikat. Celkově je proto cílem koncepce především 
navýšení zdravotnického personálu a vytvoření dalších výjezdových základen a výjezdových skupin. V plánu 
je např. otevření další základny na Praze 10. Součástí rozvoje ZZS HMP je ale také rekonstrukce objektů, se 
kterou pomáhá HMP.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Požádal o komentář 
předpokládaných investic ve vztahu k plánovanému růstu základen, tj. zda tyto investice budou postupné 
či bude docházet k nějakému skokovému nárůstu. 

MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP: Reagoval tím, že investice neporostou skokově a doplnil, že 
provozní náklady jsou odděleny. Konstatoval, že je jediné, co zatím není zodpovězeno, je to, v jakém rozsahu 
bude poskytnuto sídlo na Palmovce k pronájmu, jakož i kolik peněz na vybavení a vnitřní interiér bude HMP 
investovat do hlavní budovy, ve které bude ZZS HMP dalších padesát let. 

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Zdůraznil špičkovou kvalitu ZZS HMP, špičkové dojezdové časy a 
potvrdil koncepci uvedenou panem ředitelem Kolouchem. Sdělil, že je důležité udržovat dojezdové časy, 
nepřetěžovat zásahové skupiny a mít onu rezervu pro krizové případy. Uvedl, že je rád za to, že se blížíme 
k cíli a celkově zdůraznil, že považuje předloženou koncepci za velmi dobrou a požádal členy výboru o 
vstřícnost k předloženému materiálu. 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc.: Dotázal se na změny ve složení pacientů ve vztahu k diagnózám.  

MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP: Odpověděl, že složení pacientů se prakticky nemění. 
Komentoval, že je např. vidět, kdy praktičtí lékaři nemají otevřeno nebo když nemocnice z nějakých důvodů 
omezují provoz. Uzavřel svoji reakci na položený dotaz tím, že pokud by členové výboru měli zájem o přesné 
statistiky, tak je samozřejmě ochotný je výboru poskytnout. 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Otevřel diskuzi o případném 
schválení koncepce členy výboru. 

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Podotkl, že předložená koncepce sice ještě plně neprošla 
připomínkovým řízením, nicméně lze předpokládat, že bude takto schválena bez výraznějších změn či 
připomínek. „Koncepce není ještě schválená radou, není zatím na programu a není schválena primátorkou, 
nicméně výrazné změny nejsou předpokládány“, řekl. 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Reagoval tím, že podstatou není 
komentář finálního tisku, ale že jde o obsah koncepce jako takové.  

Mgr. Josef Vacek, ředitel SCZ MHMP: Doplnil, že v současné době vedou jednání s MZ ČR k řešení krizových 
situací. Tedy pokud by došlo k nějakému krizovému stavu, aby byla jasná koncepce postupu, otázka 
evakuace pacientů apod. V současné době ZZS HMP a hasiči odsouhlasili určitý základní dokument, nicméně 
v tuto chvíli další postup komplikují výrazné personální změny na ministerstvu.  

Pan H., občan: Uvedl svůj dojem z nedostatečného obsahu předložené koncepce v některých směrech, tedy 
že některé cíle nejsou definovány dostatečně konkrétně. 

MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP: Na tuto připomínku reagoval vysvětlením, že původní koncepce 
ZZS HMP měla 100 stran a ujistil, že tato koncepce byla skutečně velmi podrobná. Nicméně zadáním bylo 
zkrátit koncepci na 15 stran, tudíž nebylo reálně možné veškerý podrobný obsah ponechat a shrnout vše 
do požadovaných 15-ti stran. Uvedl, že je samozřejmě k dispozici i delší doplňující materiál se všemi detaily. 
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PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Uvedl, že strategie byla zpracovaná již pro rok 2017, a i když 
strategie nakonec nebyla schválena, tak naplňována byla, a to i rozpočtově. Z tohoto důvodu je koncepce 
zpracována na r. 2017 až 2021 ačkoliv r. 2017 již proběhl a koncepce zatím schválena nebyla. Nicméně byla 
naplňována fakticky. 

MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP: Doplnil, že materiál byl rozsáhlý a byl odevzdán před poměrně 
dlouhou dobou, postupovalo se dle naplánovaných kroků, čímž r. 2017 již dle předložené koncepce proběhl.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Poděkoval a zeptal se, zda jsou další 
dotazy. Následně poděkoval jménem HMP panu řediteli za skvělou práci a především za řešení krizových 
situací posledních dní. Následně přistoupil k hlasování o navržených usneseních.  

Usnesení č. U-VZ-0071 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I. b ere  na  vědomí:  

informaci o koncepci rozvoje ZZS HMP na roky 2017 až 2021 přednesenou MUDr. Petrem Kolouchem, 
ředitelem ZZS HMP 

II. d op oru ču j e:  

koncepci k projednání a schválení ZHMP 
 

přijato jednomyslně pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0. 

 

3. Informace o dalším vývoji jednání ve věci koncesního řízení k Nemocnici Na Františku 

Předkladatel:  Ing. Miloš Růžička předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Uvedl, že po konzultaci s panem 
radním Lackem, který není přítomen z důvodu dovolené, by rád informoval členy výboru o dalších 
událostech, které se týkají Nemocnice Na Františku. Jedním z nových tisků, který byl přijat je tisk RHMP č. 
28579. Rada tento tisk schválila a následně navázalo jednání zastupitelstva MČ Prahy 1, které proběhlo v 
duchu memoranda a spolupráce, kterou si pan radní Lacko a starosta Prahy 1 domluvili. MČ Praha 1 svým 
usnesením také schválila ukončení koncesního řízení, uložila podepsat rozhodnutí o zrušení koncesního 
řízení, schválila uzavření memoranda o spolupráci mezi HMP a MČ Praha 1 a uložila podepsání tohoto 
memoranda mezi HMP a MČ Prahy 1. Také došlo ke jmenování radního Lacka a pana ředitele Klineckého 
členy správní rady Nemocnice Na Františku.  

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Upřesnil, že se nejedná o správní radu v pravém slova smyslu. 
Jedná se o komisi MČ, která má název Správní rada Nemocnice Na Františku. 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Po úvodním slovu o dalším vývoji 
jednání ve věci koncesního řízení k Nemocnici Na Františku se vrátil k tématu účasti člena výboru příp. 
předsedy výboru v pracovní skupině, která za HMP vznikne a která by měla nějakým způsobem realizovat a 
dozorovat přípravy, směřující k naplnění usnesení RHMP. Dále otevřel diskusi k tomuto tématu a obrátil se 
na Doc. Dlouhého, který účast předsedy výboru v pracovní skupině na posledním jednání výboru navrhoval.  

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc.: Reagoval tím, že pokud pracovní skupina vůbec vznikne, tak by 
potvrdil svůj původní návrh na to, aby členem této pracovní skupiny byl předseda výboru.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP:  Uvedl, že v tuto chvíli není zcela 
zřejmé z materiálů, co se myslí tím, že budou dva orgány/skupiny, nicméně by se mělo jednat o dvě 
záležitosti. Jednak město navrhne své lidi do skupiny, která by se měla zabývat analýzou stavu nemocnice 
a potažmo otázkou převzetí a správy nemocnice, což by mělo být záležitostí právě této jiné skupiny, než je 
ona uváděná správní rada. 

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Reagoval tím, že by skutečně měla vzniknout pracovní skupina, 
která by se zabývala převodem. Zdůraznil, že nejhorší nebudou při přebírání nemovitosti, ale movitý 
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majetek. Uvedl, že vlastní převod se určitě nebude konat ze dne na den, z měsíce na měsíc a nejspíše ani 
ne z roku na rok. Konstatoval, že v tuto chvíli bylo zastaveno koncesní řízení, což je klíčové. „Praha připravuje 
plán jak převzít nemocnici. Musí vědět, co a za jakých podmínek přijímá, aby byla dostatečně připravená. 
Zásadní je mít celý proces pod kontrolou, aby bylo možné nemocnici dobře řídit“, řekl.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Dotázal se, zda informace o tom, že 
se Praha rozhodla podílet se na financování provozu nemocnice je myšlena tak, že HMP se rozhodla určitým 
způsobem financovat provoz nemocnice pro r. 2018, tak jak vyplývá z memoranda.   

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Potvrdil, že konkrétní řešení formou podílení se na financování 
provozu nemocnice určitou částkou je skutečně nastaveno pro r. 2018 s tím, že se jedná se o odhadovanou 
částku na základě hospodaření nemocnice. 

PhDr. Helena Briardová: Dotázala se, zda je rozlišováno pozastavení a ukončení koncesního řízení a o co se 
v danou chvíli jedná. 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Potvrdil, že na jednání, kterého byl 
přítomen, byla tato otázka dlouze diskutována, a že se jedná opravdu o zrušení koncesního řízení. 

PhDr. Helena Briardová: Vyjádřila své přesvědčení, že je třeba vytvořit pracovní skupinu. Dále zdůraznila, že 
považuje za zcela nezbytné udělat celkový audit Nemocnice Na Františku a pan radní Lacko by se určitě měl 
touto otázkou zabývat. Rozhodně by se přimlouvala za doporučení výboru k provedení auditu nemocnice. 
Konstatovala, že by se mělo postupovat obdobně jako v minulosti v případě ZZS HMP, kdy se před 
přebíráním vedení ZZS HMP současným panem ředitelem dělat skutečně zevrubný audit.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Konstatoval, že si neumí ani 
představit, že by k nějakému takovému auditu nemělo dojít. Naopak zdůraznil, že takový krok považuje za 
jeden z nezbytných prvních kroků. Závěrem vyjádřil přesvědčení, že takový krok předpokládá jistě i pan 
radní Lacko.  

Ing. Jarmila Bendová: Dotázala se, zda na jednání byla přizvána i MČ Prahy 7, která by se měla na provozu 
Nemocnice Na Františku do budoucna také finančně podílet.  

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Uvedl, že byl přítomen pouze na jednom jednání, kde byly 
projednávány spíše základní parametry budoucí spolupráce. Odkázal v tomto spíše na pana radního Lacka. 

Byla ukončena rozprava k danému bodu a poté bylo přistoupeno k následujícímu hlasování.  
 

Usnesení č. U-VZ-0072 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b ere  na  vědomí:  
 informace o dalším vývoji jednání ve věci koncesního řízení k Nemocnici Na Františku 

II. p od poru j e:  
 naplnění spolupráce HMP a MČ Praha 1 deklarované Memorandem 
 

usnesení bylo přijato, pro: 5 proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
 
 Usnesení č. U-VZ-0073 

I .   žádá  rad n ího  La cka :  
a) jmenovat předsedu VZB ZHMP jako člena pracovní skupiny HMP pro naplňování usnesení RHMP a 
Memoranda 
b) zadat ekonomicko-provozní audit Nemocnice Na Františku jako úvodní nezbytný krok dalšího postupu 

 

usnesení bylo přijato, pro: 5 proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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MgA. Eliška Kaplický Fuchsová opustila jednání výboru v 15:55 hodin, čímž se stal výbor 
neusnášeníschopným.  

4.     Informace o situaci v Olivově dětské léčebně 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Přivítal pana ředitele Olivovy dětské 
léčebny Ing. Vacka. Sdělil, že pan ředitel byl pozván na žádost některých členů výboru a předal mu slovo. 

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny: Svoji prezentaci zahájil poskytnutím informací o stavu 
léčebny v období zhruba od května minulého roku. Uvedl, že léčebna neměla v této době příliš dobrou 
pověst mezi lékaři. Vyjádřil domněnku, že tato nedůvěra mohla být způsobena i tím, že poslední primář byl 
z léčebny vyhozen poměrně nedůstojným způsobem. Dále konstatoval, že od minulého léta se hospodářská 
situace léčebny zlepšila, přičemž v tomto ohledu zdůraznil především klíčovou roli personálu a intenzivní 
práce na celkové nápravě pověsti léčebny. „Léčebna se bohužel neobejde bez marketingu, protože do 
léčebny nechodí akutní pacienti. Léčebna si najala profesionální marketérku. Nastoupil i nový primář. Zavedl 
se určitý “pro klientský přístup”, tedy zaměření se nejen na děti, ale i rodiče pacientů“, řekl. Následně 
vyzdvihl především práci primáře, vrchní sestry, vedoucí marketingu, ale i psycholožky. 

Poukázal také na hospodářský výsledek za rok 2017, který je o poznání lepší než za rok 2016. Uvedl sice, že 
i ke konci r. 2017 nastal určitý propad, ale současně také vysvětlil, že se jedná o jev poměrně běžný, neboť 
v léčebnách jsou podzimní a zimní měsíce vždy celkově slabší. Pravidelně je nejpoptávanější období léta, 
kdy mají děti prázdniny.  

Následně představil hlavní marketingové aktivity Olivovy dětské léčebny. Zdůraznil efektivitu marketingu 
na sociálních sítích. Uvedl, že důležité jsou také kontakty s lékaři, ať již na kongresech či při pracovních 
návštěvách. Zdůraznil rovněž snahu o celkovém informování okolí, o informování lékařů, aby posílali děti, 
které to potřebují do léčebny. 

Hovořil i o průběhu ekonomického vývoje Olivovy dětské léčebny. Uvedl, že se postupně léčebně daří 
dostávat se na stavy r. 2015, což byl poslední úspěšný rok, kdy nedocházelo ke ztrátám. „Nám se v tuto 
chvíli za leden a únor daří dostat se na hodnoty r. 2015, a pokud tento trend udržíme, tak by mohl být tento 
rok ziskový“, konstatoval.  Zdůraznil přitom, že na začátku svého působení uvedl, že stabilizace léčebny 
bude trvat cca rok a půl a zdá se, že se tento předpoklad postupně naplňuje. V tuto chvíli je stav sice trochu 
kritický, neboť je naplněný personál a přitom jsou zimní, tedy slabší měsíce, nicméně situace je řešena, a to 
v danou chvíli formou půjčky od města Říčany a případně půjčkou či žádostí o dotaci ze strany HMP. 

Celkově však konstatoval, že vnímá jednoznačnou postupnou stabilizaci léčebny. Zdůraznil přesvědčení, že 
se Olivova dětská léčebna dostane do celoročního růstu s tím, že je ale zřejmé, že se jedná o postupný 
proces.  „Vše je o dobrých vedoucích a pravidelné kontrole“, řekl. Závěrem nabídl možnost výjezdního 
zasedání výboru v areálu Olivovy dětské léčebny a celkově pochválil hl. m. Prahu za to, jak se o Olivovu 
dětskou léčebnu stará.  

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Pochválil práci pana ředitele a 
poděkoval mu za jeho prezentaci.  

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Za správní radu Olivovy dětské léčebny uvedl, že se zúčastnil 
jednání se starostou města Říčany. Pan starosta Kořen informoval, že i město Říčany doplní člověka do 
správní rady a do dozorčí rady této léčebny. Vše nasvědčuje tomu, že Olivova dětská léčebna bude mít 
kompletní i všechny orgány a zdá se, že v tuto chvíli dochází k radikální nápravě chodu Olivovy dětské 
léčebny. 

Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny: Uvedl, že s členy Rady Říčan i se starostou města Říčany 
je v pravidelném pracovním kontaktu. Uvedl, že mu bylo navrhnuto, zda by mohl formálně vykonávat funkci 
statutárního zástupce jimi zřizované Nemocnice s poliklinikou v Říčanech, tedy příspěvkové organizace, 
která nemá zaměstnance, ale potřebuje statutárního zástupce, který bude vykonávat některé nezbytné 
činnosti. Závěrem zdůraznil, že celkově s městem Říčany spolupracuje, řada akcí města se odehrála v areálu 
léčebny a pracovní vztahy jsou tak velmi dobré.  
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Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Ještě jednou poděkoval panu řediteli 
a ukončil tento bod bez přijetí usnesení.  

 
5.   Souhrnná informace o tiscích schválených RHMP 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Tento bod byl vzat členy výboru na vědomí a byl ukončen bez přijetí usnesení z důvodu neusnášení 
schopnosti výboru. 
 

6.   Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání ZHMP 

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Členové výboru vzali na vědomí tisky, které spadají do působnosti VZB ZHMP a jsou předkládány 
k projednání ZHMP.  

Tento bod byl ukončen bez přijetí usnesení z důvodu neusnášení schopnosti výboru. 
 

7.     Různé  

K tomuto bodu nebyly členy výboru předloženy žádné další návrhy či otázky.  
 

8.     Zakončení 
Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Poděkoval přítomným členům 
výboru i hostům za jejich účast a jednání výboru ukončil.  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Jednání řídil: 

 

 

 
Zapsala: 

 
 
 
Ověřil:                  Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. MSc. 

                     člen Výboru pro zdravotnictví 
                                  a bydlení ZHMP                             

 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví  

a bydlení ZHMP 
 
 

JUDr. Eva Slavíková 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví  

a bydlení ZHMP 


