
 

 
Liberec, Staré město Tel.: +420 485 311 111 Komerční banka Liberec IČ: 272 83 933 zápis v OR vedeném u Krajského soudu nemlib@nemlib.cz 
Husova 10, 460 63 Liberec Fax: +420 485 101 119 č.ú.: 36631461/0100 DIČ: CZ272 83 933 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 www.nemlib.cz 

 

 

 
 

 
 

Z Á P I S   č. 3/2013 

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 

 

 

Datum:                           10. 12. 2013 

Doba konání:                16.00 – 18.30 hodin 

Místo:                            KNL, a.s. budova H, zasedací místnost 1. patro 

Přítomni:                      prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – předseda dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. František Hruša – člen dozorčí rady KNL, a.s.  

Mgr. Jan Korytář – člen dozorčí rady KNL, a.s.        

Mgr. Jan Marek – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Lena Mlejnková – členka dozorčí rady KNL, a.s. 

František Šebek – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

                                          

Hosté:                            MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

   Bc. Zuzana Kocumová 

    

 

Svolavatel jednání:     prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.   

 

Tajemnice:                Bc. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 6 členů DR bylo zasedání DR společnosti        

                                        prohlášeno za usnášeníschopné. 

 

Program:    

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů 

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

5. Projektový tým stavebně-investičního rozvoje KNL, a.s. 

6. Spolupráce KNL s NsP Česká Lípa 

7. Různé 
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Průběh zasedání dozorčí rady 

 

Předseda DR přivítal všechny přítomné a nechal hlasovat o navrženém programu jednání. 

Zároveň informoval o změnách v DR, které nastanou po 1. 1. 2014 po fúzi KNL, a.s. 

s Panochovou nemocnicí spol. s r.o. DR bude nově 12členná. Kvórum pro hlasování se tedy 

zvýší na 7 členů. Vzhledem k tomu, že v současné době má DR pouze 6 členů, není DR bez 

zvolení nových členů usnášeníschopná. Členové DR diskutovali o realizaci voleb do DR za 

zaměstnance v liberecké i turnovské nemocnici a možnostech termínů, kdy by se mohly 

uskutečnit. Zároveň diskutovali termín valné hromady. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice, a.s. schvaluje navržený program jednání. 

 

2.  Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání DR 

 

Předseda DR informoval o potřebě zajistit jmenování nových členů DR za město Turnov, 

které zajistí předseda DR, a za zaměstnance, které zajistí generální ředitel (GŘ) – projednáno 

v bodu 1. 

 

3.  Zpráva o hospodaření  KNL, a.s. 

 

GŘ informoval přítomné o aktuální hospodářské situaci. Hospodářský výsledek za říjen 2013 

byl opět lepší než měsíc předcházející. Zisk byl 23 457 tis. Kč. Celková vykazovaná ztráta za 10 

měsíců letošního roku se tedy snížila na 22 306 tis. Kč. Podle předběžného odhadu 

hospodaření za listopad a prosinec 2013 by hospodářský výsledek za celý rok 2013 měl být 

vyrovnaný. Oproti stejnému období loňského roku se snížily materiálové náklady o 31 756 

tis. Kč. Zvýšily se náklady na biologickou léčbu, v katetrizační laboratoři, RTG materiál a SZM. 

V těchto čtyřech druzích materiálových nákladů je zvýšení téměř o 38 mil. Kč. Na druhé 

straně největší snížení materiálových nákladů je u ICD a implantátů – téměř o 22 mil. Kč. 

Bonusy za léky a zdravotnický materiál jsou proti říjnu 2012 vyšší o 43,5 mil. Kč. 

Tržby za služby jsou za leden až říjen 2013 nižší proti stejnému období roku 2012 o 50 710 

tis. Kč. Největší snížení výnosů se týká snížení tržeb od VZP. I přesto, že se podařilo vyjednat 

lepší vyúčtování roku 2012 i u této zdravotní pojišťovny, jsou výnosy proti stejnému období 

roku 2012 nižší o 104 686 tis. Kč. Tržby od ostatních pojišťoven jsou vyšší o 50 734 tis. Kč. Tím 

se propad tržeb za zdravotní péči snížil. 

Z hlediska poskytované péče nedošlo k žádným významným změnám. Snížily se náklady na 

materiál, a proto v procentním vyjádření došlo k lehkému zvýšení poměru osobních nákladů 

a nákladů na služby. Poměr nákladů na práci se mírně zvýšil na úkor nákladů na materiál. 
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Při porovnávání plánu a skutečnosti za deset měsíců roku 2013 se náklady podařilo snížit o 

6 727 tis. Kč. Skutečné výnosy jsou ovšem nižší proti plánu o 29 033 tis. Kč. Největší propad 

tržeb je u za zboží. Skutečné tržby za zboží byly za celý loňský rok necelých 246 mil. Kč. Na 

rok 2013 byly naplánovány na 281,5 mil. Kč.  

Dále informoval o tom, že nemocnice zaplatila z vlastních zdrojů upgrade CT v hodnotě 6 mil. 

Kč, uhradila rovněž nákup společnosti Nempra ve výši 5 mil. Kč. 

Mgr. Korytář se dotázal, jaký by byl hospodářské výsledek KNL, a.s. v případě, že by změny ve 

vedení byly provedeny na začátku letošního roku. Generální ředitel odpověděl, že pokud by 

byla nemocnice vedena i nadále tak, jako v prvních sedmi měsících roku, dosáhla by ztráta 

cca 150 mil. Kč, pokud by změny nastaly na začátku roku 2013, mohl by být zisk společnosti 

cca 100 mil. Kč. 

Mgr. Marek se zeptal, zda bylo dosaženo změny v hospodaření dosaženo kvůli restrikcím 

v biologické léčbě. Generální ředitel vysvětlil, že restrikce byly pouze dočasné a v případech, 

které snesou odklad. Naopak bylo vyjednáno zvýšení finančního objemu na úhradu 

biologické léčby od VZP z původních 121 mil. Kč na 155 mil. Kč, což umožní KNL, a.s. léčit 

všechny indikované pacienty.  

Předseda DR navrhl, aby bylo na dalším jednání DR projednáno zhodnocení plnění úkolů, 

které byly zadány managementu KNL DR do konce roku 2013 – vyrovnané hospodaření do 

konce roku 2013, dokončení fúze KNL a PNT, spolupráce na krajské zdravotnické koncepce. 

Generální ředitel informoval o stanovisku představenstva, které na svém zasedání 10. 12. 

2013 navrhlo změnu odměňování managementu tak, aby bylo adekvátní k odvedeným 

výkonům. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6 

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada pro projednání bere na vědomí hospodaření společnosti za období 

10/ 2013.  

 

4. Investiční činnost KNL, a.s.  

 

Generální ředitel okomentoval připravený materiál obchodního ředitele KNL, a.s. Ing. Mgr. 

Milana Trpišovského, MBA.  

1. IOP – 8 výzva 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra 

 

Po dohodě s poskytovatelem dotace - MZČR-došlo k rozdělení na tři etapy. 

 

 I. etapa ve výši 14 216 348,08 Kč dokončena 16. 9. 2013, přístroje dodány, KNL 

obdržela na účet dotaci 
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 II.etapa ve výši 7 472 273,08 Kč , přístroje dodány, v prosinci 2013 budou zaplaceny 

faktury, termín ukončení etapy je 31. 12. 2013. V  lednu 2014 bude podána žádost o 

platbu z EF. 

 III. etapa ve výši 30 722 585,45 je ve fázi přípravy. Dvě JŘBÚ mají schválenou zadávací 

dokumentaci od MZČR, budou ihned vypsána. ZD nadlimitní veřejné zakázky čeká na 

schválení od MZČR, předpoklad vyhlášení  VŘ 2. týden prosince 2014. 

Předpokládané dokončení této etapy je 31. 5. 2014 

 

  Na MZČR byla podána žádost o prodloužení termínu. Dokončení celého projektu do   

  31. 5. 2014. 

 

2. IOP – 14 výzva 

Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KN Liberec, a.s. 

 

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013 

 

Technologická část projektu  

 Výběrová komise MZČR provedla krácení nezpůsobilých výdajů projektu. 

             Na MZČR zaslány podklady k vydání Rozhodnutí (změny v Monitu AO6). 

 Celkové výdaje projektu              123 164 792 Kč 

                                     z toho ZV                105 882 353 Kč 

                                                 NV                  17 282 439 Kč 

 Zdroje projektu  

                                    Dotace EU                  90 000 000 Kč (85%ze způsobilých) 

                                    Vlastní                         17 282 439 Kč (neuznatelné) 

                                                                         15 882 353 Kč (15% ze způsobilých)                  

Připravuje se zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodání technologie. 

Zadávací dokumentace bude v polovině prosince zaslána na MZČR ke schválení. 

Současně bude odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek. 

Stavební část – bez dotace 

 Podaná žádost o stavební povolení 

 Probíhá zpracování  RDS  pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby                         

předpoklad dokončení v polovině ledna 2014 

 Na začátku prosince bude odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku 

veřejných zakázek  

 

3. IOP – 15 výzva 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – Heliport 

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013 

 Stavební práce probíhají doposud dle harmonogramu. 
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 V první polovině října oznámil GP (společnost Nikodem a partner) ukončení činnosti 

společnosti k  31. 10. 2013. Z tohoto důvodu nebude vykonávat autorský dozor 

v průběhu stavby. 

 Dne 22. 10. 2013 právní zástupce GP zaslal KNL dopis, ze kterého vyplývá, že 

společnost činnost nekončí, pouze pozastavuje 

 KNL třikrát vyzvala GP k výkonu AD, k účasti na kontrolních dnech stavby, ale bez 

odezvy. Firma přestala plnit závazky plynoucí z uzavřené smlouvy. 

 Zhotovitel CL-Evans upozorňuje na nedostatečnou součinnost AD. Začínají se 

hromadit drobné problémy, které souvisí s nefunkčním AD.  

 Zajištění AD projednává KNL se subdodavatelem GP společností Techniserv, smlouva 

je před podpisem. 

 

4. ROP – výzva č. 28 

Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci 

počítačového tomografu 

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013 

Technologická část projektu 

 Proběhlo VŘ na dodávku CT 

 Výběrové řízení a návrh kupní smlouvy odsouhlasila RRRSS 

 Uzavřena KS s firmou Siemens Praha s celkovou cenou 31 618 546,- Kč vč. DPH. 

Je zpracováván technologický projekt osazení CT. 

Stavební část projektu  

 Je dokončena PD stavby dle vysoutěžené technologie a aktualizace stavebního 

ohlášení na stavebním úřadu 

 Připravuje se zadávací dokumentace k podlimitnímu výběrovému řízení na 

zhotovitele stavby 

 V polovině prosince 2013 se předpokládá vypsání VŘ 

 

Dle Smlouvy o dotace je nutné zahájit fyzickou realizaci stavby do 1. 3. 2014 

 

5. ROP – výzva č. 28 

Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci spéct/ct gamakamery 

 

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013 

Technologická část projektu 

 Probíhá VŘ na dodávku gamakamery 

 Dne 21. 11. 2013 proběhla hodnotící komise, ta doporučila k uzavření KS firmu 

Edomed, a.s., Praha 

 Návrh kupní smlouvy a celé výběrové řízení bude předáno na RRRSS ke kontrole 
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Stavební část projektu 

 20. 11. 2013 bylo vypsáno VZMR na zpracování PD pro stavbu, podání nabídek je 6. 

12. 2013 

 Předpokládaný začátek projektových prací v polovině prosince 

 Současně bude zpracováván technologický projekt na gamakameru   

 

Dle smlouvy o dotaci je nutné zahájit fyzickou realizaci stavby do 1. 4. 2014 

 

Na téma proběhla diskuse mezi členy DR. Lena Mlejnková se zeptala na stavbu heliportu. GŘ 

informoval, že stavba je komplikovaná a ve středu 11. 12. 2013 proběhne další jednání se 

zhotovitelem stavby, z jednání by mělo být jasné, co lze očekávat při dalším průběhu stavby. 

GŘ byl požádán o zaslání zprávy z jednání o heliportu členům DR s předpokladem dalšího 

vývoje zhotovení a zprovoznění stavby. 

Předseda DR se zeptal, jakým způsobem jsou soutěženy přístroje, zda v režimu zvlášť 

přístroje, zvlášť servis. Zároveň doporučil, aby bylo vše soutěženo jako jedno výběrové řízení, 

aby bylo dosaženo co nejlepších cen po dobu životnosti přístroje. Generální ředitel uvedl, že 

je s tímto způsobem ztotožněn a souhlasí s ním. Již iniciovaná výběrová řízení se bude 

management v rámci možností snažit dokončit co nejvýhodněji pro nemocnici. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu investic z dotačních titulů a pokud 

to podmínky dotace dovolují, doporučuje přístrojové investice soutěžit jako komplexní 

balíčky, zahrnující vlastní zařízení, montáž, školení a servis.  

 

5. Projektový tým stavebně-investiční činnosti KNL, a.s.  

 

Předseda DR uvedl, že bod byl poměrně extenzivně projednáván na předcházejícím zasedání 

DR. Projektový tým by měl být složen ze tří zdrojů – odborníky z KNL, vlastníci a externí 

odborníci. Předseda DR uvedl, že návrh na externí spolupracovníky je Prof. Ing. Petr Moos, 

CSc., Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. a Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, MD, Ph.D.   Za zástupce 

akcionářů navrhl obrátit se přímo na akcionáře s žádostí o nominaci svých zástupců do 

projektového týmu. GŘ uvedl, že za KNL byli představenstvem nominováni MUDr. Richard 

Lukáš, Ph.D., MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Dušan Morman, Prof. MUDr. Petr Suchomel, 

Ph.D. 

Předseda DR informoval o tom, že by byl rád, aby byly veškeré výstupy projektového týmu 

pravidelně zveřejňovány na webových stránkách spravovaných KNL.  

Náměstkyně hejtmana Bc. Zuzana Kocumová pro zdravotnictví informovala o schůzce na LK 

15. 1. 2014 s generálním sekretářem na téma dotací.  



 

 
Liberec, Staré město Tel.: +420 485 311 111 Komerční banka Liberec IČ: 272 83 933 zápis v OR vedeném u Krajského soudu nemlib@nemlib.cz 
Husova 10, 460 63 Liberec Fax: +420 485 101 119 č.ú.: 36631461/0100 DIČ: CZ272 83 933 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 www.nemlib.cz 

 

 

Mgr. Marek požádal o zanesení zápisu k tomuto bodu z představenstva do zápisu DR: 

 

Stanovisko představenstva KNL, a.s. v projektu pracovního týmu včetně nominace: 

Na základě informací o projektu možné „výstavby Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ (KNL), 

předložené dozorčí radě nemocnice (DR) na listopadovém zasedání, je třeba stanovit 

pracovní tým, který začne konkrétně řešit potřebné kroky nutné k naplnění tohoto 

investičního záměru. Dále je nezbytné, aby byly tyto kroky v současné době v souladu s 

časovým harmonogramem schvalování územního plánu Statutárního města Liberce (SML), 

jehož schválení je plánováno na druhé čtvrtletí příštího roku. 

Prvořadým stávajícím úkolem pracovního týmu bude posoudit multikriteriálním 

hodnocením, na základě zpracovaných analytických podkladů, vhodnost jednotlivých lokalit a 

doporučení optimální varianty. Pracovní tým by měl konce března 2014 doporučit jednu ze 

tří lokalit navrhovaných SML pro možnou výstavbu nové nemocnice, které byly vytipovány 

z původních dvanácti lokalit. 

Jedná se o: 

 stávající areál nemocnice 

 lokalitu bývalé Textilany 

 pozemek v Ostašově v sousedství letiště 

Tento pracovní tým by měl být poměrně široký. Jeho složení by mělo být kromě zástupců 

lékařů z KNL složeno i z řady dalších odborníků a nezávislých expertů, tak, aby bylo 

hodnocení co nejoptimálnější a nejobjektivnější. Předpokládá se rovněž spolupráce s řadou 

externích odborníků, podle potřeby a požadavků multikriteriálního hodnocení (životní 

prostředí, hygiena, dopravní obslužnost, inženýrské sítě, atd.), jejichž stanoviska budou 

nezbytná a budou také sloužit jako podklady pro rozhodování. 

 

Návrh složení pracovní skupiny: 

Krajská nemocnice Liberec, a.s.: ze zástupců KNL navrhujeme, aby byl zvolen předseda 

pracovní skupiny 

 lékařský ředitel – MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. (člen PAS), 

 za kolegium primářů: MUDr. Rostislav Polášek (člen PAS) 

 primář ARO MUDr. Dušan Morman  

 přednosta Neurocentra Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. (člen PAS) 

Liberecký kraj: 

 dle návrhu akcionáře 

Statutární město Liberec: 

 dle návrhu akcionáře 

 

Nezávislý externí specialisté:  

 Prof. Petr Moos, prorektor ČVUT - systémový specialista  

 Prof. Majer, děkan SF ČVUT - urbanista,  

 Prof. J. Suchomel - proděkan a vedoucí katedry architektury TUL   

Ekonomický expert:  
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 navrhujeme oslovit renomovaného zástupce společnosti typu KPMG, Price 

Waterhouse nebo regionální auditorské společnosti 

Koordinace práce, příprava podkladů:  

 na zvážení koordinační skupiny 

 

Komunikace záměru 

Mezitím bude třeba řešit dílčí prezentaci a komunikaci záměru směrem k široké i odborné 

veřejnosti, kterou připraví management KNL a zároveň zpracuje návrh komunikační 

strategie, která bude tvořit 

 

Konečný projektový tým 

Po schválení vybrané lokality a definitivní potvrzení záměru bude pracovní skupina 

přeměněna na projektový tým, tvořený již s početnějším zastoupením členů managementu 

KNL, který bude řídit celý proces přípravy a realizace. Dílčí schvalování jednotlivých kroků 

bude v PAS, DR a zastupitelstvech LK a SML. 

 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomé nominace představenstva KNL do projektového 

týmu „Nová nemocnice“, souhlasí s doplněním projektového týmu o externí odborníky 

(prof. Moos, prof. Maier, prof. Suchomel) a žádá vedení Libereckého kraje a Statutárního 

města Liberec o nominaci svých zástupců do projektového týmu. 

 

 

6. Spolupráce KNL s NsP Česká Lípa 

 

Předseda DR informoval o schůzce se členy DR Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. 

Výstupem byla tisková zpráva, která informovala o tom, že DR pověří generální ředitele obou 

nemocnici zpracováním možné spolupráce. Při komunikaci s vedením obou nemocnic bylo 

vyjasněno, že je nezbytné úroveň této spolupráce přesně definovat, aby nebyla činěna 

zbytečná práce.  

GŘ uvedl, že je připraven se svým týmem kompetentně dodat potřebné informace a 

materiály k posouzení výhodnosti spolupráce obou krajských nemocnic v různých variantách 

spolupráce / samostatné nemocnice, holding, fúze/. Jinak, než že bude analýza možné 

spolupráce obou krajských nemocnic řízena Libereckým krajem, resp. pracovní skupinou 

Libereckého kraje, si spolupráci nedokáže představit. Na téma proběhla diskuse a předseda 

DR na základě diskuse navrhl usnesení. 

 



 

 
Liberec, Staré město Tel.: +420 485 311 111 Komerční banka Liberec IČ: 272 83 933 zápis v OR vedeném u Krajského soudu nemlib@nemlib.cz 
Husova 10, 460 63 Liberec Fax: +420 485 101 119 č.ú.: 36631461/0100 DIČ: CZ272 83 933 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 www.nemlib.cz 

 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada žádá vedení Libereckého kraje o stanovení úrovně, na které má být 

posouzena možnost vzájemné spolupráce KNL a NsP. 

 

 

Různé: 

 
Fúze s Panochovou nemocnicí 
GŘ informoval o krocích směřujících k fúzi KNL a PNT, které provádí jednotliví odborní 

ředitelé tak, aby fúze úspěšně proběhla.  

Lena Mlejnková se dotázala, v jaké fázi je výběrové řízení na ředitele Panochovy nemocnice 

Turnov, a  jaká je situace s pronájmem lékárny. 

GŘ odpověděl, že lékárna je pronajata společnosti Dr. Max za 30 tis. Kč měsíčně, vedení KNL 

jedná s nájemcem o případné spolupráci, neboť uzavřenou smlouvu nelze vypovědět. 

Lékařům v Panochově nemocnici budou předloženy pozitivní preskripční listy tak, aby byla 

preskripce v KNL jednotná. 

GŘ dále informoval o tom, že na představenstvu KNL byl schválen nový organizační řád, kde 

bude lékařský ředitel Panochovy nemocnice v Turnově převeden pod lékařského ředitele 

KNL. V tuto chvíli je představa, že MUDr. Martin Hrubý jako lékařský ředitel Panochovy 

nemocnice by se měl stát členem představenstva KNL, a.s.  

Předseda DR upozornil, že tato pozice podle Akcionářské smlouvy musí být obsazena 

výběrovým řízením. Na téma proběhla diskuse, na základě které navrhl předseda DR 

usnesení. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere informace na vědomí, souhlasí s vypsáním výběrového řízení 

na člena představenstva KNL, a.s. a pověřuje předsedu dozorčí rady jednáním s vedením 

Města Turnov a KNL, a.s. o podmínkách výběrového řízení.  

 

 

Poskytnutí nadačního příspěvku Panochově nemocnici Turnov  

GŘ informoval o Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace B. Jana Horáčka 

Českému ráji (viz. příloha materiálu), kterou uzavřelo město Turnov v minulosti. Na základě 
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smlouvy byly Panochově nemocnici poskytnuty prostředky na vybavení stravovacího 

provozu. Smlouva dále stanoví, že pokud by se jakkoli uvažovalo o eliminaci stravovacího 

provozu, nadace by vstoupila do jednání. GŘ ujistil, že v tuto chvíli nic podobného nehrozí, 

naopak budou vytvořena další pracovní místa. Informace byla dána na vědomí na žádost 

starosty Turnova. 

 
Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí nadačního 

příspěvku mezi Městem Turnov a Nadací B. Jana Horáčka Českému ráji, včetně Dodatku č. 

1 k této Smlouvě. 

 

Prodej části pozemku 

 

GŘ předložil žádost paní Jany Jiránkové na prodej části pozemku na parcele č. 716/1, 

zapsanou LV 11103, jedná se o pás pozemku v šířce1 metr a délce 17 m tedy celkem 17 m 2. 

Jde o nezastavěnou, travnatou, prozatím nevyužívanou plochu západního okraje pozemku 

KNL, pás kopírující přístavbu domu Bernardova 18/7 na vedlejším pozemku.  

V souvislosti s tím, byla podána žádost i o prodej 1 m2 celkové míry na parcele č. 717, 

zapsanou LV 11103. Jde o nezastavěnou, travnatou, prozatím nevyužívanou plochu v těsné 

blízkosti domu Bernardova 18/7, v jižní části pozemku KNL na parcele č. 717. Žádost 

projednalo představenstvo KNL, které s prodejem souhlasí, konečné rozhodnutí však 

přenechává na DR. Na téma proběhla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada pověřuje GŘ zhotovením kvalifikovaného odhadu ceny pozemku a 

přípravou kupní smlouvy ke schválení za minimálně tuto cenu na následující zasedání DR.  

 

Schválení smlouvy předsedy představenstva 

DR souhlasí s dodatkem č. 2 na člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Nečesaného, 

MBA na předsedu představenstva. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 
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Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada souhlasí s dodatkem č. 2 na člena představenstva KNL, a.s. MUDr. 

Luďka Nečesaného, MBA na předsedu představenstva KNL, a.s. 

 

Informace o odstoupení podnikatelského záměru pronájmu prostor na Nám. Dr. E. Beneše 

Generální ředitel informoval představenstvo o svém návrhu zrušit záměr pronájmu prostor 

na Nám. Dr. E. Beneše po restauraci McDonald´s, neboť po projednání s projektantem vyšlo 

najevo, že by pronájem tohoto prostoru s ohledem na omezené kapacitní možnosti nebyl 

profitabilní. Členové představenstva na svém dopoledním zasedání souhlasili s odstoupením 

od záměru. 

 

LDN v Jablonném v Podještědí 

Mgr. Marek se zeptal na provoz LDN v Jablonném v Podještědí a množící se dotazy na téma 

jejího zrušení. 

GŘ odpověděl, že je logisticky i personálně velmi náročné provozovat LDN v Liberci, 

Jablonném v Podještědí a od ledna 2014 i v Turnově. Tato otázka by měla být v budoucnu 

řešena koncepčně. Koncepční materiál bude projednán s primáři LDN a lékařskými řediteli a 

řešen na představenstvu v lednu 2014 a následně bude DR informována o ev změnách. 

 

 

Termíny zasedání dozorčí rady KNL v roce 2014 

 

Předseda DR navrhl jako pravidelný termín druhé úterý v měsíci. Výjimkou je leden, kdy se 

DR nemůže sejít kvůli nedostatečnému počtu jmenovaných členů, a únor, kde je termín DR 

určen bezprostředně po předpokládaném termínu valné hromady, která DR doplní o nové 

členy na Turnov a za Liberecký kraj. 

Navržené termíny jednání DR v r. 2014: 4.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 9.9., 14.10., 11.11., 

9.12., vždy od 15:00. 

 

……………………………                   

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.  

Předseda dozorčí rady KNL, a.s.                                                                           


