Zápis
ze 14. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se uskutečnilo v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod.
ve Velkém Šenově – bývalá restaurace Kateřina
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
Program:
1)

Zahájení

2)

Slovo starosty Města Velký Šenov – p. Vladimír Vykoukal

3)

Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
- RSDr. Stanislav Rybák (náměstek hejtmana ÚK – zdravotnictví, strategie,
příprava a realizace projektů)
- MUDr. Petr Veselský (ředitel Regionální pobočky VZP ČR Ústí nad L.)
- Ing. Hana Týlová (vedoucí oddělení organizace zdravotních služeb KÚ ÚK)

4)

Informace: DSO SEVER - M. Maják
DSO TOLŠTEJN - p. B. Kaprálik
Okresní agrární komory – p. P. Houdek
Okresní hospodářské komory – p. M. Zika
Zastupitelstvo ÚK – členové zastupitelstva ÚK

5)

Organizační záležitosti SPRŠ - stanovy SPRŠ (tajemník SPRŠ)

6)

Různé - připomínky a náměty

7)

Závěr

1) Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení:
M. Maják seznámil s programem dnešního jednání, požádal o podněty a připomínky
do programu. Zároveň seznámil přítomné s plněním minulých usnesení.
Usnesení č. 115/2017: SPRŠ schvaluje předložený návrh programu 14. zasedání.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 116/2017: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
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2) Slovo starosty hostitelské obce:
V. Vykoukal (Velký Šenov) - Město zrealizovalo a dokončilo několik akcí, a to zejména
kompletní rekonstrukci domu s pečovatelskou službou, opravu knihovny, zkulturnění
kina a společenského sálu, opraveny byly 4 bytové domy, v rámci rekonstrukce
komunikace byl rozšířen vodovod, zakoupen nový automobil pro Sbor dobrovolných
hasičů (TATRA 815 4x4), taktéž se věnují zeleni, památkám – křížkům, proběhla
oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, rekonstrukce sochy Panny Marie a oprava
kostelu sv. Bartoloměje, kterou financovala církev s podporou města, rovněž byla
rekonstruovaná smuteční síň s novou věžičkou. Dále parkoviště u stadionu, byla
zahájena stavba sběrného dvora a výstavba nového chodníku na ul. Brtnické z centra
města k Tratec-cs, s.r.o.
3) Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku:
M. Maják (Jiříkov) – přednesl úvod k situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku,
kde máme dvě nemocnice na české straně (Rumburk, Varnsdorf) a rovněž dvě
nemocnice na německé straně (Sebnitz, Ebersbach-Neugersdorf), kam nám odchází
lékaři za lepšími platovými podmínkami. V současné době nic nebrání k ošetření
pacientů na německé straně – český personál, ale vyšší platby za ošetření, které naše
pojišťovny uhradí dle našich úkonů. Následně předal slovo řediteli oblastní pobočky
VZP ČR Ústí nad Labem.
VZP ČR pan MUDr. Petr Veselský – Informoval o chybějících lékařích nejen
v projednávaném regionu, ale i v jiných oblastích České republiky. Zdravotní péči
rozdělil na 3 pohledy, a to ambulantní část, lůžkovou část a problematiku přeshraniční
péče. VZP je obeznámena se situací v rumburské nemocnici. Je jí rovněž známo o
možném převzetí pod Krajskou zdravotní a.s., kterou zřizuje Ústecký kraj, ale když se
nedaří zajistit lékaře do rumburské nemocnice, tak se to pravděpodobně nepodaří ani
Krajské zdravotní, která to může personálně zajistit ze svých zaměstnanců. Úhrada je to systém podpory daného státu a samozřejmě doplácení rozdílu financování
našeho státu. Výhoda pro naše pojištěnce spočívá v tom, že u vybraných výkonů
dostanou zdravotní péči zdarma, a to na základě doporučení lékaře. Administrativní
část nezávisí na pacientech, ale zdravotnickém zařízení, které žádá o refundaci
nákladů. Pilotní program Horno-Rakouské vlády je na základě podpory získání klientů
s tím, že rozdíl mezi úhradou v Rakousku a ČR hradí tato vláda, ale co bude
následovat po skončení projektu nedokáži říci.
I. Minárová (Dolní Podluží) – Jak je to s vypořádáním financování VZP
a rumburskou nemocnicí? Máme možnost výběru lékaře (nemocnice v SRN) s akutní
péčí např. při úraze?
F. Moravec (Staré Křečany) – Jaké opatření přijímá VZP v rámci úhrady úkonů? Držíte
se úhradových vyhlášek vůči zřizovateli?
P. Veselský (VZP ČR) – Veškerou zdravotní péči v zahraničí, pokud není předem
schválená, si pojištěnec musí uhradit sám. VZP následně uhradí pojištěnci rozdíl mezi
tím co zdravotní péče stojí u nás a v zahraničí.
I. Minárová (Dolní Podluží) – Má na tomto VZP nějakou iniciativu, počítá se změnou
zákona v této oblasti?
P. Veselský (VZP ČR) – Nevíme o tom, že by tato iniciativa existovala a samozřejmě
by mohla vzejít od těch, kterých se to týká. Máme zájem na tom, aby to fungovalo.
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Úhradová vyhláška je v podstatě zákon, ze kterého se vychází. Vedení rumburské
nemocnice potvrdí, že se snažíme nacházet vstřícné cesty.
J. Pimpara (Rumburk) – Za bývalého vedení nemocnice došlo v letech 2013 a 2014
k poklesu zdravotnických výkonů cca o 20 %. Udělali jsme změny ve vedení, a již za
rok 2015 se výkony vrátily mírně nad 100 %. Problém je však s úhradovou vyhláškou,
která snížené výkony z let 2013 a 2014 bere pro další dva roky jako 100% a vše ostatní
považuje za tzv. nadprodukci, ze které umožňuje uhradit jen 3 % ročně. Nemocnice
tedy v roce 2015 provedla úkony ve výši 105%, ale propláceny byly úkony jen za 83%,
rozdíl činí provozní ztrátu ve výši cca 15 milionů Kč. Tento rozdíl v úhradě provozu
nemocnice platí město místo toho, aby se investovalo do investic (opravy, údržba,
přístroje a vybavení).
P. Svoboda (Lipová) – Systém je špatný, lékaři by si měli odpracovat nějaké roky než
odejdou do zahraničí. Také úhradová vyhláška by měla řešit problematiku potřeb
úhrady nákladů o které by rozhodovala VZP.
K. Kopecký (Horní Podluží) – Je rozdíl při financování zdravotní péče zde a v jiném
kraji?
P. Veselský (VZP ČR) – Systém platby pro každé zařízení je jiné, úhrady se s každým
rokem sbližují.
Ing. Z. Linhart (senátor Parlamentu ČR) – Je nějaký výsledek z jednání Ústeckého
kraje k rumburské nemocnici a k tomu přijaté usnesení?
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – Na zastupitelstvu města jsme přijali podmínky,
za kterých bychom chtěli předat nemocnici Ústeckému kraji, ale nebyla přijata ani
jedna podmínka. Ústecký kraj preferuje bezúplatné převedení nemocnice anebo části
obchodního závodu. V úterý 19.09.2017 proběhne jednání s vedením Ústeckého kraje
a Krajské zdravotní za přítomnosti vedení Lužické nemocnice a polikliniky. Jednou
z podmínek prosazovaných námi i na zastupitelstvu kraje bylo např. zkrátit čas na
zpracování dle diligence o 1 měsíc. Dále jsme žádali, aby se stanovil cíl převzít
nemocnici do 31.12.2017. Místo toho jsme dostali návrh na uzavření dalšího
memoranda. Shodli jsme se, ale na městě, že je to nadbytečné. Znalecký posudek na
LNaP, a.s., už byl předán Ústeckému kraji. Máme rovněž připravenou smlouvu
k převodu jedné zmiňované (ztracené) akcie. Je již připraven i hrubopis smlouvy
o převodu akcií Lužické nemocnice. Jsme opravdu připraveni na převod nemocnice.
M. Maják (Jiříkov) požádal o slovo náměstka hejtmana Ústeckého kraje pana RSDr.
S. Rybáka, aby se vyjádřil k zabezpečení zdravotní péče pro občany regionu
Šluknovského výběžku.
RSDr. S. Rybák (náměstek hejtmana ÚK) - Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace
o dosavadních jednáních a uložilo radě, aby se pokračovalo v jednání ve věci zajištění
zdravotní péče ve Šluknovském výběžku a z toho vyplívající úkol doporučit
zastupitelstvu nejvhodnější postup pro zajištění zdravotních služeb Šluknovského
výběžku. Dále se budou odvíjet konkrétní jednání mezi Ústeckým krajem a vlastníkem
nemocnice v Rumburku. Máme zájem, aby tato situace byla řešena. Naše představa
je taková, aby se město Rumburk vypořádalo s akciovou společností a my jsme za
nějakých podmínek převzali nemocnici s pracovně právními vztahy. Podmínky se
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budou projednávat. Máme zájem, aby se zachovala zdravotní péče a personál, který
tam pracuje dodnes.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – Shrnul bych výchozí body k jednání. Tyto podmínky
se budou projednávat v úterý 19.09.17. Představa Města Rumburk o předání
společnosti a Ústeckého kraje o převzetí společnosti. Zastupitelstvo města Rumburk
schválilo podmínky: 1) Prodej 100% akcií, 2) Cena v čase a místě obvyklá,
3) Zachovat minimálně stávající počet zaměstnanců, 4) Zachovat stávající rozsah
zdravotní péče po dobu minimálně 5 let, 5) Investice do nemocnice v příštích 2 letech
budou minimálně 80mil. Kč. Představa Ústeckého kraje: 1) Bezúplatné převzetí
společnosti, 2) Postupné investování do výše odhadu ceny akcií, 3) Převzetí
společnosti LNaP, a.s. Krajskou zdravotní, a. s. 4) Převod pouze části obchodního
závodu, 5) Časové stanovení termínu předání nemocnice nejdříve k 01.09.2018.
Představa Ústeckého kraje je taková, že rumburská nemocnice bude detašovaným
pracovištěm děčínské nemocnice.
Ing. Týlová (vedoucí oddělení organizace zdravotních služeb KÚ ÚK) – Za zdravotní
péči na svém území zodpovídají zdravotní pojišťovny ze zákona, nikoliv Ústecký kraj.
J. Pimpara (Rumburk) – Podáme zastupitelům města informace z jednání ze
Zastupitelstva města Ústeckého kraje, které se uskuteční ve čtvrtek 21.09.2017,
informace z jednání s Krajským úřadem, které se uskuteční dne 19.9.2017, a také
informace s potenciálním zájemcem (AGEL), které se uskuteční dne 20.09.2017.
Usnesení č. 117/2017: SPRŠ bere na vědomí informace o poskytování zdravotní
péče pro Šluknovský výběžek.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
V 11:35 hod. odchází RSDr. Stanislav Rybák (náměstek hejtmana ÚK) a Ing. Hana
Týlová (vedoucí oddělení organizace zdravotních služeb KÚ ÚK).
4. Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn:
M. Maják (DSO Sever) – Poslední zasedání proběhlo dne 29.06.2017 ve Šluknově.
Byli projednány finanční záležitosti, a to především přezkum hospodaření za rok 2016,
členský podíl SPRŠ, rozpočtové opatření týkající se poskytnutí finančních příspěvků
v rámci veřejnoprávních smluv a dotace protipovodňového opatření, žádost chovatelů
z Mikulášovic o příspěvek na tábor malých chovatelů, vyjádřila se podpora pro PČR
k zásahům proti nelegálním organizátorům akce technoparty se zasláním dopisu
krajskému řediteli s podporou PČR, rozhodli jsme, že využijeme zkušenosti svazku
Tolštejn s pořádáním společenských akcí pro děti ze Severu tzv. „Olympiády Severu“.
Příští zasedání proběhne dne 06.10.2017 ve Vilémově.
B. Kaprálik (DSO Tolštejn) – Poslední zasedání proběhlo dne 26.06.2017 ve
Chřibské, probírali se organizační záležitosti Tolštejnských slavností, které proběhli
12.08.2017 s velkou účastí a spokojeností zúčastněných na této akci.
J. Pimpara (Rumburk) – Informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje - dotace do
varnsdorfského fotbalu.
Usnesení č. 118/2017: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever, DSO
Tolštejn a Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
4

5) Organizační záležitosti SPRŠ - stanovy SPRŠ (tajemník SPRŠ):
Maják (Jiříkov) – Tajemník SPRŠ Ing. Miroslav Jemelka rezignoval na svoji zvolenou
pozici z důvodu nové práce (Pila Chřibská). Zápisy SPRŠ bude zajišťovat pí Šárka
Fojtová (Jiříkov). Bylo by vhodné do příštího volebního období 2018 – 2022 SPRŠ
přepracovat a upravit stanovy s odkazem na pozici tajemníka nebo jiné osoby
provádějící zápis a úhradu členských poplatků s odkazem na Varnsdorf. Dále požádal
Svazky o návrhy na Milanovu cenu 2017, kde návrh by měl vzejít dle tradice ze Severu.
Usnesení č. 119/2017: SPRŠ bere na vědomí informace o organizačních
záležitostech SPRŠ a ukončení činnosti tajemníka SPRŠ, pana Ing. Miroslava
Jemelky, na základě jeho rezignace.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
7. Různé: připomínky a náměty:
M. Maják (Jiříkov) – Obdrželi jsme návrh Otevřeného dopisu Policejnímu prezidiu
České republiky k rozšíření počtu policistů ve Varnsdorfu.
F. Moravec (Staré Křečany) – Proběhla schůzka s velitelem kraje o vypracování
analýzy ohledně počtu policistů v jednotlivých krajích. V Ústeckém kraji, kde jsou větší
problémy, by bylo vhodné přijmout více policistů, než například ve Středočeském kraji.
Bylo domluveno, aby speciální pořádková jednotka vyjížděla častěji. Bude zpracován
harmonogram objížděk celého Šluknovského výběžku.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – Pořádáme pravidelné schůzky s Krajským
ředitelstvím Policie ČR Ústeckého kraje. Na jednání bylo domluveno, aby pořádková
jednotka zajížděla 1x týdně do Šluknova.
F. Moravec (Staré Křečany) – Objasnil účelnost SPJ (stálé pořádkové jednotky)
a oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu.
M. Maják (Jiříkov) – Informoval o vyúčtování dotace v roce 2017 od Cyklistického
klubu Krásná Lípa. Dále informoval o výjezdním zasedání starostů dne 11.10. 13.10.2017, MAS Broumovsko, MAS Holicko, MAS nad Orlicí. Podal návrh na
Milanovu cenu za DSO Sever.
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) – Informoval o vytvoření městské teplárny, která bude na
plyn a informoval o jiné lokalitě umístění spalovny.
J. Pimpara (Rumburk) – Dne 02.11.2017 proběhne podzimní setkání akcionářů
v Děčíně, kde se budou projednávat další postupy z Valné hromady Severočeské
vodárenské společnosti a.s..
M. Maják – Dne 02.11. až 03.11.2017 se koná celostátní finanční konference Svazu
měst a obcí České republiky v Praze.
Mgr. E. Džumanová – Dne 05.10.2017 navštíví Ústecký kraj prezident České
republiky se zastávkou na Šluknovském zámku.
V. Vykoukal – Informoval, že město investovalo do klimatizačního zařízení pro potřeby
Záchranné služby, která nadále zůstává ve Velkém Šenově.
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M. Maják ukončil jednání SPRŠ v 12:55 hod., poděkoval přítomným za účast
a aktivitu při jednání.
Další jednání SPRŠ se uskuteční 1. prosince 2017 od 9:00 hodin ve Vilémově.

Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 21. září 2017

Michal Maják
předseda SPRŠ
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