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Vážený pane hejtmane, 
 
na základě našeho osobního setkání dne 10.1.2019 Vám zasílám návrh řešení problému orlovské 
části nemocnice, které jsme zpracovali ve spolupráci s Komisí rady města pro zdravotnictví a 
sociální služby a schválili radou města na zasedání dne 6.2.2019. 
 
Již na této schůzce jsem Vám potvrdil, že město Orlová je ochotno se spolupodílet na krytí ztrát 
orlovské části nemocnice. Ztráta, kterou bychom byli ochotni krýt, musí být jednoznačně doložena, 
že vznikla v orlovské části nemocnice a dopláceli bychom jen na to oddělení, u kterých se dnes 
zvažuje přesun jinam. 
 
Zde jsou jednotlivé body návrhu: 
 

1) Požadujeme, aby orlovská část nemocnice měla zpět své IČO, a tím i samostatnost 
včetně vedení. Tímto právním aktem by bylo ukončeno dohadování, která z nemocnic na 
kterou doplácí. 

 
2) Provést finanční audit hospodaření NsP Orlová nezávislým auditorem. 

 
3) Požadujeme zachovat dostupnost ambulantní a hospitalizační péče ve městě Orlová 
v plném rozsahu. 

 
4) Zachování rozsahu a dosahu akutní péče. 

 
Případná částka, kterou by město bylo ochotno doplácet ztrátu orlovské části nemocnice, 
představuje zhruba 5 milionů korun. 
Je to tedy odhadovaná suma a vycházíme i z informací jiných měst, kdy město Havířov, mající 
vyšší počet obyvatel, přispívá na svou nemocnici částkou ve výši 7 milionů korun.  
Pro konečnou výši bude rozhodující výsledek ekonomické rozvahy provedené nezávislým 
auditorem. 
 
Musím také deklarovat, že Město Orlová bude, v případě rozhodnutí zastupitelstva kraje o přesunu 
akutních lůžek mimo Orlovou, jednat o převodu orlovské části nemocnice do svého majetku, a to 
včetně výkonu, smluv apod. 
 
Úplně nejlepším řešením bude vrátit celou diskuzi na počátek a dohodnout optimalizační kroky 
poskytování zdravotní péče na Karvinsku se všemi dotčenými subjekty, a to včetně samospráv, 
jichž se případné optimalizační kroky dotknou nejvíce. 
 
Upozorňuji, že přesnou částku musí schválit Zastupitelstvo města Orlové. 
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Vážený pane hejtmane, 
 
pokud by zastupitelstvo kraje odsouhlasilo námi navržené body řešení problematiky orlovské 
nemocnice, musel by tento návrh být odsouhlasen také Zastupitelstvem města Orlová, které 
bychom bez odkladu svolali. 
 
 
S pozdravem 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
Mgr. Miroslav Chlubna, v.r. 
starosta 
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