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• AUTODOPRAVA • STùHOVÁNÍ •
VYKLÍZENÍ • TECHNICKÉ SLUÎBY
V DOMÁCNOSTI • ÚKLID

723 606 098
auto.manousek@email.cz

www.autodopravamanousek.cz

Zasklení balkonÛ
Sleva 4 000 Kã do 31. 1. 2018*
*slevy jsou platné pfii objednání a zaplacení zálohy, slevy se sãítají

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov

Vánoãní akce
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20
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SLEVA

Tel.: 605 214 305, 702 011 022  • e-mail: lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

Pane profesore, jak si v souãasné do-
bû vede boskovická nemocnice po ekono-
mické stránce?

Co se t˘ká zaji‰tûní bûÏného provozu,
tak s jeho financováním není zásadní 
problém. Letos bude na‰e hospodafiení
v mírném pfiebytku. Pro pfií‰tí rok máme
pfiipraveno nûkolik opatfiení, jak provoz
zhospodárnit. Napfiíklad chceme úklid
v‰ech prostor pfiedat externí firmû, podob-
nû jako nyní je zaji‰tûno praní prádla.
Naopak ve stravovacím zafiízení zÛstane-
me u souãasného stavu, neboÈ kvalita jídel
je velmi kladnû hodnocena pacienty, stej-
nû jako na‰imi zamûstnanci.

Pro dal‰í období vidím moÏn˘ problém
s nárÛstem platÛ, které u nás dosahují v˘-
‰e témûfi 70 % z prostfiedkÛ získan˘ch od
poji‰Èoven. Impulsem bylo také leto‰ní
zv˘‰ení minimální mzdy; od té se odvíjí
v˘‰e dal‰ích kategorií. Pfiesto se domní-
vám, Ïe v celkovém financování provozu
nebude podstatn˘ problém ani nadále.

V oblasti investic je tfieba rozli‰it nákla-
dy na opravy a údrÏbu budov od nákladÛ
na obnovu pfiístrojového vybavení, mo-
dernizaci operaãních sálÛ, lÛÏkové ãásti
a ambulancí. 

Co se t˘ká budov, tak existuje písemná
smlouva, Ïe po pfiedbûÏném projednání bude

Troufnu si fiíct, Ïe v personální oblasti je
situace na‰í nemocnice relativnû dobrá.
Sice existují oddûlení, kde pociÈujeme 
nedostatek zamûstnancÛ, takÏe v pfiípadû
neschopnosti mohou vzniknout problémy,
ale domnívám se, Ïe celkovû se dafií tuto
oblast zvládat. Na‰e nemocnice nevyplácí
tabulkové platy jako pfiíspûvkové organiza-
ce, coÏ se nyní snaÏíme kompenzovat vy‰-
‰ími odmûnami z rozpoãtového pfiebytku. 

V oblasti pfiístrojového vybavení se
musím pochvalnû zmínit o dobré spolu-
práci s vedením mûsta Boskovice. Letos
jsme dostali od mûsta celkem 9,5 milionÛ
Kã, které jsme pouÏili na nákup nového 
operaãního stolu, anesteziologického vy-
bavení a dal‰í pfiístrojové techniky, která
uÏ byla v havarijním stavu. 

Jaké jsou moÏnosti pro dal‰í rozvoj ne-
mocnice?

V pfií‰tím roce zahájíme provoz takzva-
ného sdíleného urologického oddûlení;
v rámci chirurgie bude pÛsobit také uro-
log, pan dr. Chrom˘. Ov‰em toto fie‰ení
bude znamenat opût znaãnou investici do
vybavení ordinace, coÏ bude první úkol
pro zaãátek roku 2018. Je jiÏ projednána
pÛjãka na nov˘ CT pfiístroj, coÏ je investi-
ce ve v˘‰i cca 12 - 13 mil. Kã.

Pokud se budeme bavit o dal‰ím sku-
teãném rozvoji, pak je tfieba vûdût, Ïe 
modernizaci zdravotní techniky je tfieba
provádût neustále, tak, jak pokraãuje
v˘voj v této oblasti. JiÏ dnes nám 
napfiíklad chybí pfiístroj pro vy‰etfiení
magnetickou rezonancí, coÏ je ov‰em
investice v fiádu desítek milionÛ Kã.
Máme plán na celkovou modernizaci 
operaãního sálu; cena by se pohybovala
kolem 100 mil. Kã. Je zfiejmé, Ïe finan-
covat tento rozvoj je zcela mimo moÏ-
nosti mûsta. Na‰e nemocnice je v‰ak
dÛleÏit˘m zdravotním zafiízením pro ce-
l˘ sever Jihomoravského kraje, spádová
oblast ãítá zhruba 100 tisíc obyvatel.

Dovedu si pfiedstavit, Ïe budeme i na-
dále fungovat pod mûstem, s tím, Ïe na fi-
nancování rozvoje se bude podílet kraj, 
respektive stát. Zda tomu tak bude, je 
otázka, kterou musí fie‰it politická repre-
zentace. Poslední moÏností v pfiípadû, Ïe
by státní instituce rozvoj nezajistily, by
byl dlouhodob˘ pronájem nemocnice sou-
kromou spoleãností, disponující zdroji pro
potfiebné investice.

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: archiv Nemocnice Boskovice

investici do budov financovat mûsto, jako
majitel nemovitosti. V nedávném období
v‰ak nemocnice hradila ze svého rozpoãtu 
opravy, na které mûsto nemûlo peníze. My
jsme teì vyãíslili v˘‰i tûchto investic a pro-
jednáváme s mûstem zpÛsob jak reinvestovat
tuto sumu, která je v fiádu milionÛ Kã.

Dal‰í oblastí je medicínsk˘ rozvoj, tedy
pfiístrojové techniky a kvalitního zdravot-
nického i nezdravotnického personálu. 

prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.

O stavu Nemocnice Boskovice
s prof. MUDr. Milo‰em Janeãkem, CSc.

V druhé polovinû leto‰ního roku poslalo vedení mûsta Boskovice dotaz na Jihomoravsk˘ kraj, zda by kraj nepfievzal nemocnici v Boskovicích, kte-
rá je v majetku mûsta. Reakce vedení kraje byla odmítavá a v této souvislosti se v nûkter˘ch mediích vyskytly úvahy o ‰patné ekonomické situaci
nemocnice, která mÛÏe skonãit celkov˘m kolapsem poskytování zdravotní péãe v na‰em regionu. Zeptal jsem se, jak se na situaci v Nemocnici
Boskovice, s. r. o. dívá její jednatel prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.:
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