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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 29.9.2015

1) Bod 24: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/15 – 
snížení kapitoly 914 09 – Působnosti - odbor zdravotnictví 
a navýšení kapitoly 917 09 – Transfery - odbor zdravotnictví, 
instalace Babyboxu
Tímto bodem zastupitelé schválili přidělení finančních prostředků na 
pořízení babyboxu včetně
potřebných stavebních úprav v  Nemocnici Turnov ve výši 120.000 Kč. 
Celkové náklady projektu jsou ve výši 292.817 Kč, provoz babyboxu byl 
zahájen 12. srpna 2015.
2) Bod č. 26: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory 
č. 9 Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se 
zdravotním postižením
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení dotačního programu 9.3 – 
Podpora osob se zdravotním postižením, účelem podpory je v  tomto 
případě podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje 
formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační 
pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku 
na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku). Lhůta pro podání žádostí je od 
30. 10. 2015 do 29. 11. 2015, veškeré potřebné informace včetně vzoru 
žádosti naleznete přímo pod bodem 26: 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-2015-
navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2015
3) Bod č. 38: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory 
regionální rozvoj, vyhlášení programu 2.7 program na podporu 
činností mateřských center 
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení dotačního programu 2.7, jehož 
účelem je Podpora činností mateřských center související s provozováním 
základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání 
s  konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i  návštěvníků 
center, tvorba a  realizace programů pro všechny generace, poradenská 
a  konzultační činnost. Lhůta pro podání žádostí je v  tomto případě 
2. 11.  2015 – 30. 11. 2015 a  veškeré informace včetně vzoru žádosti 
naleznete přímo pod bodem 38: 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-2015-
navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2015

4) Bod č. 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č.  233/15 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a  sportu – poskytnutí 
dotace České olympijské a.s. na akci Odznak Všestrannosti 
Olympijských vítězů
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace ve výši 500.000,- Kč na realizaci projektu Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů. Jedná se o  projekt atraktivního 
pohybového programu, jehož cílem je přispět ke zvýšení osobní 
pohybové aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné 
generaci školáků příležitost zkusit sportovní začátky podobnou 
formou, která se osvědčila zakladatelům projektu. Cílem je zapojení 
co největšího počtu základních škol a jejich žáků, přičemž primárně 
je cíleno na II. stupeň ZŠ. Vzhledem k tomu, že je program OVOV pro 
všechny věkové skupiny, tak je snahou zapojit nejen děti a učitele, ale 
i rodiče dětí.
5) Bod č. 45: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/15 
– úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond Libereckého 
kraje, Program č. 4.21 pravidelná činnost sportovních 
a  tělovýchovných organizací – vyhlášení podmínek 
programu 
Jedná se o vyhlášení programu 4.21  - pravidelná sportovní činnost 
dětí a mládeže realizovaná ve sportovních klubech a tělovýchovných 
jednotách, celkový objem finančních prostředků určených pro 
toto vyhlášení je 20. 000. 000 Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 
2. 11. 2015 do 16. 11. 2015, dotace se týkají projektů realizovaných 
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Veškeré informace včetně vzoru žádosti 
naleznete přímo pod bodem 45: 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-
2015-navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2015
6) Bod č. 54: Optimalizace projektového záměru 
„Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“
Zastupitelstvo Libereckého kraje vzalo tento bod na vědomí, jedná 
se o variantu revitalizace (modernizace) stávajícího objektu KNL, kdy 

Dne 29. 9. 2015 se konalo 8. Zastupitelstvo LK v roce 2015. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého 
kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových 
stránkách Libereckého kraje:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-2015-navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2015
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jako první etapa je navržena výstavba Centra pro urgentní lékařskou 
péči, do něhož by byla soustředěna urgentní medicína, operační sály, 
sterilizace, laboratoře a částečně lůžková část. Při této etapě se počítá 
rovněž s vybudováním dostatečného počtu parkovacích míst v areálu 
KNL. Varianta revitalizace je v  současné době jediným dostupným 
řešením, které umožní rozvoj medicínských oborů a  revitalizaci 
dalších prostor. 

Veškeré výstupy týkající se projektového záměru modernizace KNL jsou 
zveřejňovány na webových stránkách nemocnice na adrese:
http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů
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Liberecká záchranná služba
Rád bych reagoval na článek pana Stanislava Mackovíka ze 
dne 17. 9. 2015 otisknutý ve HALÓ novinách pod názvem 
„Zdravotní politika Libereckého kraje je v  troskách“ 
 (http://www.halonoviny.cz/articles/view/40676731). 

Považuji za svou povinnost odmítnout poslaneckou snůšku 
polopravd a  nesmyslů pana Mackovíka ve jmenovaném 
článku. Nejdříve je třeba vědět, že pan Mackovík byl odvolán 
v  minulých letech z  pozice ředitele Záchranné zdravotnické 
služby Libereckého kraje nikoliv na základě politické 
příslušnosti či nekvalitního vykonávání záchranářské praxe, ale 
na  podkladě důkladného forenzního auditu, který prokázal, 
jak nedbale byla ředitelem záchranná služba řízená a vedená. 
Nejenže bylo v  rozkladu hospodaření celé organizace, ale 
nemyslelo se ani na rozvoj této služby v celém Libereckém kraji, 
chyběla celková příprava obnovy vozového parku, kupovalo 
se na sklad, mzdové prostředky byly vynakládány nesprávně 
a  účetní záznamy byly neúplné. Tato fakta nelze zpochybnit, 
ani kdyby se pan poslanec spojil s  kýmkoliv na světě. A  jen 
tak mimochodem to, co teď kritizuje, už mohl dávno ve své 
funkci udělat a vykonat. Místo, aby poctivě přiznal chybu, že 
na rozvoj záchranky nemyslel, píše politickou esej, která není 
založená na objektivních číslech a pravdách.

A nyní k věci. Na některá tvrzení se snad seriózně ani reagovat 
nedá, protože nestojí za to, je vůbec brát na vědomí. Oplácet stejnou mincí o šaškárně před volbami je pod moji úroveň. Byl bych 
nucen připomenout panu poslanci zneužívání letecké záchranné služby ve prospěch jeho předvolební šaškárny v minulých letech. 
Proto vybírám k vysvětlení jen několik záměrně zdeformovaných tvrzení pana Mackovíka, ačkoliv pokřivených hodnocení je tam 
převaha. Pomluvy a bláboly pana poslance o tom, co kdo kde říkal, považuji rovněž za zoufalý pokus nahradit fakta mlácením 
prázdné slámy. 

foto: http://www.zachrannasluzba.cz

http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4
http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
http://www.halonoviny.cz/articles/view/40676731
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Tak například moje osoba je skutečně nepopsaný zdravotnický list, nejsem lékař, v tom má pan Mackovík pravdu. Avšak problém 
jeho kritické a neférové připomínky je v tom, že přestože pisatel dobře ví, že drtivá většina práce v této funkci je nelékařského 
typu, dává veřejnosti informaci, že je to právě naopak, aby tím poukázal na to, že on jako záchranář je přece v oboru znalec, ale 
neříká, že v té převážné manažerské práci on sám zklamal. Proto sděluje ostatním, že musí zcela jistě zklamat i oni. Tu radost mu 
však neudělám ani já, ani kolegové z rady kraje či politických seskupení.

Zdravotní politika v troskách není a zejména činnost záchranné služby také ne. Tady by se měl pan poslanec stydět, a to hodně. Za 
stav vozového parku byl odpovědný právě on a v době jeho „úspěšného“ vedení záchranky nechal vozový park dokonale zchátrat, 
aniž by dlouhodobě myslel na jeho obnovu. Svádět to na ty druhé je alibismus nejhrubšího zrna. To, že jsme nakonec dotáhli 
nákup dvaceti nových sanit včetně čtyř horských do úspěšného konce, je náš nesporný úspěch, na který jsem pyšný a klidně za to 
pochválím i mou předchůdkyni. Zároveň jsme nastavili i plán, jak vozový park do budoucna obnovovat a hlavně financovat, aby 
nezůstal slib jenom na papírech jako u předešlého ředitele. Na konci listopadu tohoto roku budou auta k dispozici a milerád se 
s nimi na veřejnosti s kolegy a lidmi, kteří se o to zasloužili, nechám vyfotografovat.

Zdravotnická koncepce je dlouhodobý problém, který ani v nejbližší době nebude uspokojivě vyřešen, protože pro její vytvoření 
nejsou v našem kraji, ani v celé České republice, vytvořeny dostatečně silné tvořivé podmínky. Rádi bychom ovlivňovali obsah 
a  rozsah úhradové vyhlášky, ale nemáme na to vliv, nejsme zdravotní pojišťovna. Rádi bychom ovlivňovali chování nemocnic, 
ale nemáme na ně vliv, protože nejsme vlastníci většiny nemocnic, rádi bychom ovlivňovali chování lékařů v  nemocnicích 
nebo na obvodech, ale nemáme na ně jiný než jen finanční motivační vliv, rádi bychom ovlivňovali to, aby bylo dostatek lékařů 
i sester ve zdravotnických zařízeních, ale nemáme šanci ošetřit to, aby nám lékaři i sestry neodcházeli z oboru někam jinam. Těch 
neovlivnitelných problémů je tolik, že by nakonec byla koncepce zdravotnictví v Libereckém kraji jen snůška přání a frází, která 
by se nikdy nemohla naplnit. Proto jsme schválili jen „Zásady řízení ….“, ve kterých jsou začleněny a popsány jen takové oblasti 
zdravotnictví, které jsme schopni naplnit. Není to nijak příjemné hodnocení, ale je pravdivé.

Tvrzení, že vedení kraje neudělalo pro pracovníky záchranky nic, je ubohé a  vychází z  toho, že když se pro ně nedělalo nic za 
řízení pana poslance parlamentu, tak se přece nedělá nic i nyní. Opak je pravdou. Pro základnu v Jilemnici budou na konci roku 
k dispozici 2 nové garáže a upravené zázemí (2,5 mil. Kč). Došlo na výměnu oken v celém objektu výjezdové základny v Turnově 
(0,18 mil. Kč) a rekonstrukci denní místnosti výjezdové základny v Liberci (0,25 mil. Kč). Dochází konečně k ukončení celého projektu 
operačního střediska v liberecké nemocnici (cca 11 mil. Kč), dokončí se výbava nových vozidel komunikační technikou (1,2 mil. Kč), 
perspektivně řešíme problém rozšíření základny na letišti v Liberci a celkové přestavby záchranky v České Lípě, uspořili se peníze 
za nájmy skladových prostor i garáží, zlikvidovala se nepoužívaná auta, je připravená úprava základny v Rokytnici a čekají nás 
stavební zásahy v Jablonném v Podještědí, Českém Dubu a změna umístění v Hrádku nad Nisou atd. atd. (další seznam úspěšných 
akcí pro celou záchrannou službu je k dispozici, a to nepočítám moderní materiál, už popisované nové sanitní vozy včetně horských 
a  přípravu nákupu nového technického automobilu stejně jako další projekt eHealth nebo aplikace nemocničních systémů). 
O takovém rozsahu prací se panu Mackovíkovi v dobách jeho ředitelování mohlo jenom zdát.

Závěrem bych chtěl říci, že jakákoliv kritika ve formě plivání na všechno, co je vidět v okolí, nepatří do úst žádného poslance České 
republiky ani toho komunistického.

Mgr. Petr Tulpa (SLK) 
člen Rady LK pro řízení resortu zdravotnictví 
V Liberci 24. 9. 2015

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
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cZubní pohotovost v Liberci

Pomník účastníků Rumburské vzpoury

Evropský dům

Od 1. října 2015 funguje v  Libereckém kraji opět zubní 
pohotovost. O sobotách, nedělích a svátcích ji zajistí ordinace 
Liberecké dentální společnosti ve 4. patře paláce Dunaj 
přímo u  terminálu městské hromadné dopravy v  centru 
Liberce. Zubaři budou sloužit od 18:00 do 22:00. „Přestože 
je zajištění pohotovostní služby ve večerních hodinách složité 
a  neodpovídá vždy potřebám akutních zákroků, je potřebné 
tuto službu pro obyvatele Libereckého kraje mít, aby nemuseli 
v  případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení 
průběhu zubního onemocnění cestovat do Prahy. Stejně tak 
mohou tuto ordinaci navštívit i  pacienti, kteří plánovaně či 
náhodně navštíví náš kraj a  přepadne je problém s  bolestmi 
zubů,“ řekl Mgr. Petr Tulpa, člen Rady LK pro řízení resortu 
zdravotnictví.

Na Lesním hřbitově v Novém Boru stojí replika pomníku 
účastníků Rumburské vzpoury

Po dlouhých sedmdesáti pěti letech se dočkal obnovy 
pomník účastníkům Rumburské vzpoury, který jako symbol 
českého hrdinství odstřelili nacisté. Obnovený pomník 
vznikl v dílnách sochařské školy v Hořicích, financován bude 
částečně z veřejné sbírky, kdy se mezi lidmi vybralo 70 tisíc 
korun, dále z  dotace od Ministerstva obrany ČR ve výši 
379 tisíc korun, zbylou část zhruba půl milionu korun doplatí 
město Nový Bor, na jehož Lesním hřbitově bude pomník 
umístěn. Z původního pomníku se zachoval sádrový model 
figury nahoře a  lva. Nový pomník tedy vznikl zvětšováním, 
podstavec se dělal podle fotodokumentace. 

Rada Libereckého kraje se na svém posledním jednání 22. září 
2015 mimo jiné zabývala i  stavem přípravy Evropského 
domu, jehož vznik považuje vedení Libereckého kraje za 
jednu ze svých priorit. Evropský dům by měl podle plánu 
fungovat v  budově sousedící s  budovou Krajského úřadu 
a  jeho účelem je spojení všech subjektů, které se podílejí 
na tzv. evropských dotacích, na jedno místo. Jedná se tedy 
o  zásadní usnadnění práce pro žadatele a  příjemce těchto 
dotací. Podle původního plánu počítalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj s  realizací Evropských domů v  jednotném 
projektu se všemi kraji, Ministerstvo však od tohoto plánu 
ustoupilo, nicméně Liberecký kraj v  této aktivitě pokračuje 
a chce otevřít Evropský dům co nejdřív. 

„Momentálně probíhají jednání s  Centrem pro regionální 
rozvoj ČR, jedním z  nejvýznamnějších subjektů v  oblasti evropských dotací, které v  současné době rozšiřuje 
svoji působnost a hledá nové prostory“, dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, 
investic, správy majetku a informatiky.

foto: http://aadent.cz
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foto: Michael Polák, 
http://ceskolipsky.denik.cz

foto: http://www.kraj-lbc.cz
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