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Z Á P I S č. 8/2014 

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

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

 

 

Datum:                            11. 11. 2014 

 

Doba konání:                 15.00 – 17.00 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – kardiologie, 5. patro, zasedací místnost. 

 

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

MUDr. Pavel Buchvald 

Ing. Tomáš Hocke 

Ing. František Hruša 

Mgr. Jan Korytář  

Lena Mlejnková  

Mgr. Petra Plašková 

    MUDr. Jaroslav Porš  

Ing. Tomáš Sláma 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

     

Omluven:    Mgr. Jan Marek   

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Bc. Zuzana Kocumová 

 

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

 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 10 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2)  Kontrola úkolů 

3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

4) Investiční činnost 
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5) Různé 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

 

Předseda DR přivítal na jednání členy dozorčí rady KNL, a.s. a nechal hlasovat o navrženém programu. 

Vyzval k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl.  

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

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

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR 

Předseda DR se dotázal člena DR Ing. Tomáše Slámy, zda již obdržel požadované informace po průtazích od 

ekonomické ředitelky Ing. Miloslavy Tanečkové. Ing. Sláma odpověděl, že podklady získal a doplnila mu je 

ještě náměstkyně pro controlling Ing. Hana Jelínková. Předseda DR se za prodlení Ing. Slámovi omluvil. 

 

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

Předseda DR a GŘ informovali přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s.  

GŘ informoval o tom, že v současné době pozastavila rada ROP proplácení schválených dotací a není reálné, 

že by KNL získala proplacenou dotaci na CT ve výši 30 mil. Kč do konce letošního roku. Podle předpokladů 

se očekává proplacení dotace cca v březnu 2015. Stav cash-flow tím není ohrožen. 

K ekonomické situaci uvedl: 

Hospodaření Krajské nemocnice Liberec za uvedené období je v zisku cca 58 mil. Kč.  

 

A. Hospodaření KNL  

Celkem hospodářský výsledek za 1 až 9 / 2014 je zisk ve výši + 57,9 mil. Kč: 

Liberec + 48,7 mil. Kč 

Turnov + 9,2 mil. Kč 

 

Jen měsíc září skončil ziskem ve výši + 4,9 mil. Kč*): 

Liberec + 4,1 mil. Kč 

Turnov + 0,8 mil. Kč 

 

*) Výnosy za zdr. péči jsou v září ve výši záloh (nebo výkonových úhrad u ONP, Stomatologie) 

Plnění objemu zdravotní péče a očekávané doplatky / vratky viz 2. část zprávy 

 

Kladný vliv na celkové hospodaření má: 

 

- Zvýšení marže u prodeje zboží v lékárnách – proti průměru o 0,6 mil. Kč 

- Nižší materiálové náklady proti 1. pol.2014 o 1,7 mil. Kč 
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 Biologická léčba -0,5 mil. Kč proti průměru 

 Kardio materiály -1,5 mil. Kč proti průměru 

 Neurochirurgie implantáty -0,5 mil. Kč proti průměru 

 Ortopedie implantáty -0,2 mil. Kč proti průměru 

 RDG implantáty -0,8 mil Kč proti průměru 

Výhled 

Lze očekávat nárůst spotřeby energií 

Růst mezd v souvislosti se změnou mzdového řádu v Lbc a Turnově 

Pokles materiálových nákladů (nad-produkce zdr. Péče) 

Růst tržeb v lékárně (práce s výtěžností receptů) 

 

Pokud nedojde k mimořádným situacím očekávaný výsledek za 10 až 12/2014 celkem zisk cca 10 mil. Kč + 

očekávané doplatky od ZP cca 25mil. Kč  

 

 

B. Zdravotní péče 

Liberec přehled plnění péče za 9 měsíců  

Optimální plnění na 75 % 

(počítáno k limitu maximální úhrady) 

Plnění 

ambulantní 

péče

111 VZP 80,00% 73% 74%

201 Vojenská ZP 81,00% 68% 85% útlum

205 ČPZP 69,00% 64% 56%

207 OZP 99,00% maximální útlum 96% 95% útlum

209 ZP ŠKODA 90,00% jednání o navýšení 83% 84% jednání o navýšení

211 ZP MV ČR 77,00% 65% 75% navýšen limit

Plnění hospitalizační péče plnění Biol.léčba

 
Balíčková péče (kardio, Biologická péče, katarakta) je řízena jako samostatné projekty. 

U ZP 111, 211 se očekává doplatek za péči cca 30 mil. Kč 

U ZP 201 se očekává vrácení Kč v objemu cca 4 mil. Kč (neplnění maxim. objemu ambulantní péče) 

U ZP 209 jednání o ponechání úhrad ve výši záloh 

Turnov přehled plnění péče za 9 měsíců 

Optimální plnění na 75 % 

(počítáno k limitu maximální úhrady) 

Ambulance

111 VZP 75% 0 73%

201 Vojenská ZP 76% 0 63%

205 ČPZP 74% 0 83%

207 OZP 95% -1 75%

209 ZP ŠKODA 72% 1 72%

211 ZP MV ČR 80% 0 75%

Plnění hospitalizační péče
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GŘ zároveň informoval o stavu vyjednávání se zdravotními pojišťovnami.  

Členka DR Lena Mlejnková se dotázala na péči od Oborové zdravotní pojišťovny, kde je plnění péče na 

úrovni 95%, zda hrozí nějaké sankce. GŘ vysvětlil, že žádná sankce nehrozí, plánované zákroky jsou 

přesouvány kvůli nadvýkonu do roku 2015 a řešeny jsou akutní případy.  

Člen DR MUDr. Vladimír Šamál, Ph.D. se dotázal, zda má KNL peníze na účtu. GŘ odpověděl, že KNL má 

na účtu dostatek finančních prostředků. 

Předseda DR otevřel diskusi o tom, jak naložit s přebytkem v hospodaření KNL. 

GŘ vysvětlil, že na základě Kolektivní smlouvy musí KNL polovinu hospodářského výsledku rozdělit 

zaměstnancům. Nyní se v KNL vede diskuse, že by se tento přebytek rozpouštěl v průběhu příštího roku v 5 

% navýšení mzdového tarifu zaměstnancům. Je potřeba ale situaci vyřešit po dohodě s odbory a 

představenstvem společnosti. V současné době je nereálné plošné odměňování zaměstnanců i s ohledem na 

dosud neproplacenou dotaci na CT, aby měla KNL dostatečné finanční krytí do doby, než bude dotace 

proplacena.  

Předseda DR navrhl, zda by nebylo dobré vytvořit v KNL rezervní fond. Zároveň připomněl, že by bylo dobré 

mít připraveny prostředky i na případnou obnovu lineárního urychlovače s ohledem na riziko neproplacení 

dotace v souvislosti se zrušeným výběrovým řízením na dodávku lineárního urychlovače.  

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor 

hospodaření za září 2014. 

 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních projektech v investiční činnosti: 

Popis stavu jednotlivých dotačních titulů ke dni 31. 10. 2014. 

Přehled dotačních projektů           

 IOP – 14. výzva 

Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL, a.s. 

Technologická část 

 Výběrové řízení na dodávku lineárního urychlovače dosud nebylo uzavřeno.  

 VOS byla ukončena (nikdo z uchazečů nevyužil možnosti k podání námitek na ÚOHS. 

 Návrh Kupní smlouvy byl zaslán na MZČR ke kontrole. Společně s celou dokumentací o průběhu 

zakázky ji kontroloval expert MZČR a následně byla předána na MMR ČR. 

 Dne 12. 8. 2014 podala firma Elekta Services  s.r.o., jako subdodavatel obou neúspěšných uchazečů, 

na ÚHOS podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z úřední moci. 

 KNL zaslala na MZČR  Oznámení o prodloužení VŘ. 
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 Dne 27. 10. 2014 KNL obdržela od MZČR stanovisko k návrhu kupní smlouvy – KS není možné 

schválit. MZČR  doporučilo výběrové řízení zrušit a zpracovat novou ZD nebo jmenovat novou 

komisi pro hodnocení a posuzování nabídek a posoudit nabídku znovu viz. příloha č. 2b 

 V případě nového hodnocení by nemocnice ztratila možnost využít mimořádně ekonomicky výhodnou 

nabídku – instalace dvou lineárních urychlovačů.  

 KNL 31. 10. 2014 odeslala na MZČR přepracovanou zadávací dokumentaci  VŘ - 2. vyhlášení 

(příloha č. 2c). 

Stavební část 

 Stavební část postupuje dle harmonogramu 

 Nutné jednání s dodavatelem stavby o termínech realizace z důvodu koordinace s dodávkou 

technologie 

 

Představenstvo KNL, a.s. schválilo zrušení stávajícího výběrového řízení a doporučilo vypsání nového 

výběrového řízení. 

Předseda DR informoval o celém procesu a zároveň nastínil varianty řešení. Pokud nepřijde z MZČR v řádu 

několika týdnů schválená nová zadávací dokumentace, tak je celý projekt časově nezvládnutelný. Proto hrozí 

potenciálně problém, že by KNL mohla případně přijít o dotační prostředky. Zároveň zdůraznil, že byl u 

celého výběrového řízení na lineární urychlovač od počátku i jako člen hodnotící komise a nemocnice dle jeho 

slov nepochybila. Průběh soutěže byl zcela nečekaný a nabídku, kterou učinila jedna ze společností a za cenu 

jednoho nabídla dva přístroje, nebylo možné předvídat. 

Na onkologickém oddělení je podle předsedy DR napjatá atmosféra. Pracovníci oddělení jsou nespokojeni se 

stávajícím lineárním urychlovačem. 

 

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU ONKOLOGIE KRAJSKÉ NEMOCNICE 

LIBEREC a.s. 

 

Rekapitulace projektu 

  12. 3. 2013 – návrh řešení umístění lineárního urychlovače k objektu onkologického centra 

 2. 5. 2013 – schválen dozorčí radou záměr realizace projektu lineárního urychlovače vč. 

přístavby k objektu 

 7. 6. 2013 – vypsána VZMR na zpracovatele projektu 

 19. 7. 2013 – Design 4 s.r.o. – podpis smlouvy na projekt 

 16. 8. 2013 – odsouhlasení dispozičního řešení 

 30. 8. 2013 – převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí 

 30. 9. 2013 – MML Stavební úřad – územně plánovací informace 

 13. 11. 2013 – předběžné oznámení VZ - stavba 

 25. 11. 2013 – převzetí dokumentace pro stavební souhlas 

 16. 1. 2014 – převzetí dokumentace provedení stavby 

 27. 1. 2014 – MML Stavební úřad – vydání územního souhlasu 

 19. 2. 2014 – zveřejnění zadávací dokumentace k VZ – stavba 

 28. 3. 2014 – vypsána VZMR na TDI a koordinátora BOZP 

 17. 4. 2014 – MML Stavební úřad – vydání stavebního souhlas, nabytí právní moci 13. 5. 2014 
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 29. 4. 2014 – Storing s.r.o. – podpis smlouvy TDI a koordinátora BOZP 

 5. 5. 2014 – Sdružení Syner – Syban – podpis smlouvy na realizaci stavby 

 13. 5. 2014 – zahájení stavebních prací – předání staveniště 

 9. 6. 2014 – Design 4 – oznámení o chybě projektu 

 23. 6. 2014 – zahájení stavebních prací v 1.NP stávajícího objektu 

 30. 8. 2014 - zahájení betonáže kobky 

 2. 10. 2014 – KNL a.s. - dopis Design 4 

 27. 10. 2014 – Havel, Holásek & Partners s.r.o. - právní posouzení přípustnosti záměny 

položky betonu v průběhu realizace veřejné zakázky 

 

Smluvní rekapitulace z pohledu ceny 

smlouva Design 4 – projekty staveb, 

s.r.o. 

projekt 1 105 940,00 Kč 

objednávka VUT v Brně – fakulta stavební návrh stínících konstrukcí 24 200,00 Kč 

objednávka Aleš Zeler kácení stromů 15 730,00 Kč 

smlouva STORING, s.r.o. TDI a koordinátor BOZP 237 523,00 Kč 

smlouva Sdružení SYNER - SYBAN realizace stavby 29 578 158,39 Kč 

objednávka VUT v Brně – fakulta stavební kontrola beton strop 115 002,03 Kč 

objednávka VUT v Brně – fakulta stavební kontrola beton stěny 118 588,47 Kč 

        

CELKEM vč. DPH 31 195 141,89 Kč 

 

 

Přehled došlých faktur 

KDF firma částka vč. DPH datum splatnosti 

RI130249 

Design 4 - projekty staveb, 

s.r.o. 342 430,00 Kč 28. 9. 2013 

RI135006 VUT v Brně - fakulta stavební 24 200,00 Kč 22. 10. 2013 

RI135004 

Design 4 - projekty staveb, 

s.r.o. 20 570,00 Kč 3. 11. 2013 

RI135031 

Design 4 - projekty staveb, 

s.r.o. 320 650,00 Kč 27. 12. 2013 

  

MML - Stavební úřad - správní 

poplatek 10 000,00 Kč 27. 1. 2014 

RI140052 

Design 4 - projekty staveb, 

s.r.o. 296 450,00 Kč 3. 3. 2014 

RI140080 Compet Consult s.r.o. 32 670,00 Kč 3. 4. 2014 

RI140536 Aleš Zeler 15 730,00 Kč 25. 4. 2014 

RI140142 Compet Consult s.r.o. 32 670,00 Kč 14. 5. 2014 

RI140197 Compet Consult s.r.o. 31 460,00 Kč 26. 5. 2014 

RI140252 Syner, s.r.o. 929 290,89 Kč 24. 7. 2014 

RI140299 Syner, s.r.o. 1 862 272,28 Kč 13. 9. 2014 
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RI140325 Syner, s.r.o. 3 695 487,62 Kč 9. 10. 2014 

        

Celkem 

vyfakturováno   7 613 880,79 Kč 

  

Termíny kontrolních dnů stavby, koordinačních schůzek při realizaci stavby 

 22. 5. 2014 – kontrolní den č.1 – viz. samostatný zápis 

 29. 5. 2014 – kontrolní den č.2 – viz. samostatný zápis 

 5. 6. 2014 – kontrolní den č.3 – viz. samostatný zápis 

 12. 6. 2014 – kontrolní den č.4 – viz. samostatný zápis 

 17. 6. 2014 – koordinační schůzka – viz. samostatný zápis 

 19. 6. 2014 – kontrolní den č.5 – viz. samostatný zápis 

 25. 6. 2014 – kontrolní den č.6 – viz. samostatný zápis 

 3. 7. 2014 – kontrolní den č.7 – viz. samostatný zápis 

 10. 7. 2014 – kontrolní den č.8 – viz. samostatný zápis 

 17. 7. 2014 – kontrolní den č.9 – viz. samostatný zápis 

 24. 7. 2014 – kontrolní den č.10 – viz. samostatný zápis 

 31. 7. 2014 – kontrolní den č.11 – viz. samostatný zápis 

 7. 8. 2014 – kontrolní den č.12 – viz. samostatný zápis 

 14. 8. 2014 – kontrolní den č.13 – viz. samostatný zápis 

 21. 8. 2014 – koordinační schůzka č.2 – viz. samostatný zápis 

 28. 8. 014 – kontrolní den č.14 – viz. samostatný zápis 

 4. 9. 2014 – kontrolní den č.15 – viz. samostatný zápis 

 11. 9. 2014 – kontrolní den č.16 – viz. samostatný zápis 

 18. 9. 2014 – kontrolní den č.17 – viz. samostatný zápis 

 25. 9. 2014 – kontrolní den č.18 – viz. samostatný zápis 

 2. 10. 2014 – kontrolní den č.19 – viz. samostatný zápis 

 9. 10. 2014 – kontrolní den č.20 – viz. samostatný zápis 

 16. 10. 2014 – kontrolní den č.21 – viz. samostatný zápis 

 23. 10. 2014 – kontrolní den č.22 – viz. samostatný zápis 

 30. 10. 2014 – kontrolní den č.23 – viz. samostatný zápis 

  

 

Změny stavby 

1. Podlahový kanál ve vstupu do objektu v 1. suterénu 

Pod podlahou v 1. suterénu m.č.007 byl nalezen podlahový kanál s již nepoužívaným rozvodem ÚT, který 

nebyl zakreslen v žádné dochované dokumentaci. Kanál byl upraven tak, aby bylo jeho možné použití pro 

nové rozvody elektro NN a vodovodního řádu do objektu – tzn., bylo provedeno ztracené bednění a kanál byl 

překryt monolitickou železobetonovou deskou se dvěma revizními poklopy viz. schéma konstrukce kanálu 1. 

PP ze dne 29. 5. 2014, kterou zpracoval firma Design 4 s.r.o.  

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 53.187,- Kč vč. DPH – cena bude předmětem JŘBU. 
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2. Chyba stínících konstrukcí 

Projektant oznámil dopisem dne 9. 6. 2014 chybu projektové dokumentace v tloušťkách stínících konstrukcí. 

Z tohoto důvodu byla zpracována změnová dokumentace stínících konstrukcí vč. ověření výpočtem Ing. Vítka 

z VUT v Brně a souvisejících dopadů pro stavbu, jako jsou přeložky kabelů NN, dopad do bednění, výkopů 

(rozšíření půdorysu až o 1m v některých směrech), komunikací, konstrukcí v 1.NP, …. . Varianta změny 

stínících konstrukcí byla řešena tak, aby v důsledku znamenala nejmenší nárůst financí. Stávající řešení bylo 

kombinací betonu o hmotnosti 2450 kg/m
3
 a ocelových částí. Nové řešení spočívá v kombinaci betonu o 

hmotnosti 2450 kg/m
3 

a speciální těžkého magnetitového betonu o hmotnosti 3850 kg/m
3
. Toto řešení má za 

následek zvětšení půdorysu v místě kobky. Na výše uvedené řešení byla zpracována změnová projektová 

dokumentace firmou Design 4 s.r.o. . Termíny zpracování dokumentace byly (nejmenší časový dopad na 

realizaci):  

23. 6. 2014 – přeložky IS včetně vytyčovacího výkresu a technické specifikace – bylo splněno 

23. 6. 2014 – výkresy výkopů včetně zapracování vazeb statické části a řešení hydroizolací a prostor pro 

bednění a stavební práce – bylo splněno 

30. 6. 2014 – výkresy zbývající stavební části vč. související dopadů 

7. 7. 2014 – výkazy výměr změn stavby ke kontrole 

 

Dne 2. 10. 2014 byl nemocnicí odeslán oznamovací dopis na firmu Design 4 s.r.o. o způsobené škodě vzniklé 

chybou projektu. Celé znění dopisu je přílohou zprávy. 

Dne 10. 10. 2014 byla doručena emailem finální verze méněprací a víceprací souvisejících s chybou 

projektové dokumentace. Cenový dopad je výši + 4.306.638,- Kč vč. DPH. Nemocnice si nechala zpracovat 

právní rozbor přípustnosti záměny položek stínících konstrukcí u advokátní kanceláře Havel, Holásek & 

Partners, spol. s r. o. Z právního rozboru citujeme „Shrnutí základních závěrů“: 

Závěry a doporučení učiněné na základě tohoto posouzení je možné shrnout následujícím způsobem: 

 Záměna položky materiálu, konkrétně betonu s objemovou hmotností 2450 kg/m
3
 za beton 

s objemovou hmotností 3850 kg/m
3
, v průběhu realizace Veřejné zakázky je podle našeho názoru 

přípustná a nejedná se o podstatnou (nepřípustnou) změnu smlouvy, neboť se jedná o 

standardní plnění za objektivně doložitelnou cenu (záměna tedy neomezí případný okruh 

dodavatelů ani výběr nejvhodnější nabídky), plnění bylo obsaženo v původní projektové 

dokumentaci (nejedná se tedy o rozšíření předmětu plnění) a nejedná se o plnění, jímž by 

docházelo ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele; 

 Pokud jde o příčinu záměny materiálu v důsledku chybné projektové dokumentace, je podle 

našeho názoru obhajitelné, že se jedná o objektivní důvod změny nezávislý na vůli Zadavatele, a 

to s ohledem na evropskou směrnici a technickou novelu, která má vstoupit v účinnost 1. 1. 2015, 

dle které nemá být přenášena odborná způsobilost (a odpovědnost) za zpracování projektové 

dokumentace z autorizované osoby na Zadavatele, nemohl-li Zadavatel jednající s náležitou péčí 

takové chyby odhalit; 

 V návaznosti na výše uvedené závěry doporučujeme transparentně zdokumentovat důvody a 

realizaci záměny položky a nacenění materiálu v příslušném změnovém listu výkazu výměr. Pro 

vyloučení všech pochybností doporučujeme ověřit, zda cena položky projektovaného betonu 

s objemovou hmotností 2450 kg/m
3 

nebyla rozhodující pro výběr nabídky
 
Vybraného uchazeče 

jako nejvhodnější. Zároveň pro prokázání souladu postupu Zadavatele se základními zásadami 
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zadávacího řízení, jakož i zásadami 3E dále doporučujeme zpracování nezávislého odborného 

posouzení aktuálních cen betonu s objemovou hmotností 3850 kg/m
3.

 

Celé znění právního rozboru je přílohou zprávy. 

Na oceněné položky bude zpracován nezávislý znalecký posudek a po odsouhlasení cen bude se sdružením 

uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

Cenový dopad: 4.306.638,- Kč vč. DPH 

Rozdílová částka bude vymáhána po zhotoviteli projektu firmě Design 4 – projekty staveb, s.r.o. . 

 

3. Chránička rozvodů 

Překládané kabely NN je z bezpečnostních důvodů nutné chránit proti poškození tak, aby nedošlo 

k nežádoucímu odpojení objektu onkocentra od el. energie a především k nežádoucímu odpojení stávajících 

lineárních urychlovačů a simulátoru. Neplánované vypnutí těchto zařízení by mohlo mít za následek závažnou 

poruchu zařízení s dopadem na léčbu nemocných a velkým finančním nákladem na následné zprovoznění. 

Jako ochrana kabelů bude použita ocelová chránička o délce cca 10m. 

 Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 25.162,- Kč vč. DPH – cena bude předmětem JŘBU 

 

4. Využití oken po demontáži 

Dvě stávající demontovaná okna v průběhu stavby budou dále využita v m. č. 1.20 na místo stávajících 

ocelových oken o rozměru 3600/2200. Rozdíly v rozměrech budou dozděny, zednicky začištěny a osazeny 

vnitřní i vnější parapety. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 33.798,- Kč vč. DPH – cena bude předmětem JŘBU 

 

5. Studna 

V průběhu výkopových prací byla nalezena historická studna s úrovní podzemní vody cca 6 m pod povrchem, 

která nebyla zakreslena v žádné dochované dokumentaci. Studna je provedena ve skalním podloží jako rubaná 

s obezdívkou z kamenných kvádrů. Studna se nachází v místě pod železobetonovou stěnou ozařovny. Výkopy 

byly provedeny opatrně vč. obezdívky až na požadovanou úroveň. Po dokončení výkopu byla studna 

odčerpána a následně provedena kontrola odtoku. Následně byla studna překryta PZD deskami 

s železobetonovou deskou, která byla dimenzována na zatížení budoucí stěny ozařovny dle změnové 

projektové dokumentce. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 158.905,- Kč vč. DPH – cena bude předmětem JŘBU 

 

6. Trhlina v pohledu klenby 

Po vybourání podhledů v přízemí objektu byla objevena podélná trhlina v klenbě ve střední chodbě v 1.NP. 

Trhlina je ve vrcholu vzepětí a probíhá téměř po celé délce chodby s šířkou 0 až 8 mm. Pod klenbou jsou 

zavěšeny instalace. Na trhlinu v klenbě bylo zpracováno vyjádření statika Ing. Veselého z firmy STATIKA 

projekční kancelář, s.r.o..Ve zprávě je zmíněno, že příčina trhliny není jasná a nejpravděpodobnější příčinou 

poškození kleneb je deformace patek kleneb v důsledku oslabení kleneb v minulosti při zasekávání instalací 
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do zdiva chodby v kombinaci se zatížením podhledu kleneb zavěšenými instalacemi. Dále je uvedeno, že 

nepřipadá v úvahu havárie klenby a níže jsou uvedeny opatření k její nápravě: 

 Postupně vyměnit tři stávající táhla pod klenbou v místě nejširší trhliny. Stávající táhla mají 

některé části tlusté 8 mm a jsou různě stykována svary nejisté kvality a nejsou přímá. Táhla 

doporučuji postupně nahradit novými táhly z (libovolné) kruhové oceli profilu 16 mm, 

zakotvenými do ocelových desek 150x150 mm tloušťky 10 mm, osazených pod omítku do 

cementové malty, zajištěnými řádně dotaženými maticemi. 

 Demontovat veškeré závěsy, kotvené do podhledu kleneb a instalace včetně podhledu důsledně 

zavěsit na příčné ocelové nosníky, uložené do bočních zdí chodby pod stropem. 

 Pečlivě dozdít a vyplnit cihlami a cementovou maltou všechny dutiny a otvory pro instalace 

pod stropem v podélných zdech chodby.  

 Z klenby odstranit omítku, trhliny vyčistit průmyslovým vysavačem a vyplnit je hlubokým 

spárováním cementovou maltou. 

 Přes vyplněné trhliny osadit sádrové terče (s vyznačeným datem osazení) pro další sledování 

případného pohybu v trhlinách. Sledování provádět během rekonstrukce a následně provést 

kontrolu cca po roce užívání.  

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 258.018,- Kč vč. DPH – cena bude předmětem JŘB. 

 

7. Nerovnosti stávajících podlah 

Po vybourání příček jsou zřejmé nerovnosti podlahových úrovní v celém podlaží 1.NP. Po zaměření 

jednotlivých úrovní podlah bylo zjištěno, že rozdíl je do 10 cm. Jako fixní úroveň je požadována úroveň 

chodby, která bude provedena v mírném sklonu a navazující místnosti budou podřízeny její úrovni. Po 

provedení budou zjištěny skutečné rozdíly, které budou následně aktualizovány ve změnovém výkazu výměr. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 115.794,- Kč vč. DPH – cena bude předmětem JŘBU 

 

8. Rovinnost zdiva (tloušťka omítek) 

Po odsekání stávajících omítek jsou zřejmé vyšší nerovnosti stávajícího zdiva, které budou přeměřeny na 

základě zhotovitelem provedených omítkových terčů. Na základě provedených omítkových terčů probíhá 

přeměřování tloušťek omítek dle skutečného stavu. Provádí se záznam do výkresové dokumentace vč. 

fotodokumentace. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: bude upřesněna dle skutečnosti. 

 

9. Podchycení stávajícího objektu vč. vyrovnání obvodového zdiva 

V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že zemní práce zasahují pod základovou spáru stávajícího objektu 

a bude nutné provést podchycení stávajícího objektu v místě přístavby. Podchycení podbetováním bylo 

provedeno po úsecích max. šíře 2 m vždy s vynecháním vedlejšího pole, aby se zamezilo případnému dalšímu 

pohybu stávajících konstrukcí. Na podchycení objektu byl zpracován výkres „Schéma podbetonování 

základů“ a upravený výkaz výměr.  
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Stávající obvodové zdivo je nerovné a částečně z kamenných kvádrů, které není možné ze statických důvodů 

osekávat. Jako nejvýhodnější se jeví posunutí přístavby o 12 cm. Rozdíl 12 cm byl ve spodní části vyplněn 

podbetonováním stávajícího objektu a nad ním tuhou tepelnou izolací z minerální vaty. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: v současnosti probíhá kalkulace. 

 

10. Přezdění pilíře ve střední části 1.NP 

V průběhu bouracích prací byl objeven historický průduch a zvětralé zdivo v profilu nosného pilíře, který 

nebyl zakreslen v žádné dochované dokumentaci k objektu. Pilíř byl vybourán a vyzděn z plných cihel. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: v současnosti probíhá kalkulace 

 

11. Přizdívka v 1.PP 

V místnosti předsíně u sledovny v 1.PP byla odhalena přizdívka na původní obvodové stěně se vzduchovou 

mezerou tl. 80 mm. Přizdívka je ve špatném technickém stavu a s přístavbou pozbývá významu (ochrana proti 

vlhkosti). Přizdívka je odbourána a provedeno následné vyrovnání omítky původní obvodové stěny. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: v současnosti probíhá kalkulace 

 

12. Bourání stávajících stínících betonů 

V projektové dokumentaci v částech 1.PP a 1.NP byly některé stínící stěny určeny k odbourání. Dle 

dokumentace měly být z betonových tvárnic s výztuží. Ve skutečnosti byly stěny vytvořeny jako monolitické 

s příměsí olověných kuliček. S koncovým uživatelem byla odsouhlasena změna dispozice, která snižuje objem 

bouracích prací. Zbylé bourací práce v 1.PP budou řezány za pomocí ocelového lana a v 1.NP speciální pilou. 

Rozdíly budou zapracovány do změnového výkazu výměr, který bude odsouhlasen investorem a TDI.  

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: v současnosti probíhá kalkulace 

 

13. Založení stavby, úprava založení 

Na základě odkryté spodní úrovně výkopové jámy, projednání s geologem a jeho doporučením byla navržena 

úprava založení přístavby (zjednodušení). Na úpravu založení byla následně zpracována dodavatelská 

dokumentace vč. statického posouzení, kterou zkontrolovali projektant a TDI. Na rozdíly bude zpracován 

změnový výkaz výměr, který bude odsouhlasen investorem a TDI. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: v současnosti probíhá kalkulace 

 

14. Zesílení ocelového nosníku klenby 

V 1.NP v m.č. 1.31 po odbourání příčky byla zjištěna zvýšená dynamická odezva a vyšší průhyb podlahy. 

Bude nutné zesílit ocelový nosník ploché klenby. V současnosti probíhá posouzení statikem a následně budou 

provedena opatření dle jeho závěru. 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: v současnosti probíhá kalkulace 
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15. Rozšíření stavby v úrovni 1. NP 

V souvislosti s rozšířením stínících konstrukcí v přístavbě 1.PP a po podrobném seznámení se upravenou 

dokumentací se investorovi nelíbí nový vzhled objektu. Vzniká nevzhledné odstupňování stěn v 1.PP a 

v 1.NP, které v budoucím čase bude rizikovým místem objektu z hlediska jeho technického stavu. Zhotovitel 

předložil cenovou nabídku ve výši cca. 220 tis. Kč bez DPH na rozšíření přístavby i v části 1.NP. Nabídka 

v současnosti podléhá kontrole ze strany investora, projektanta a TDI. Projektant zpracovává změnu 

projektové dokumentace ve stavební části.  

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 266.200,- Kč vč. DPH - probíhá kontrola propočtu 

 

16. Úpravy dle prohlídek a proseb koncového uživatele – zdravotnického personálu Onkocentra 

Při pravidelných prohlídkách s koncovými uživateli byly vznešeny požadavky na drobné změny oproti 

původnímu projektu. Jedná se o doplnění, zrušení či přemístění koncových prvků, jako jsou umyvadla, 

zásuvky, dveře, otvory ve stěnách, …. . 

Na uvedené práce bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění a bude vypracován dodatek ke smlouvě. 

Cenový dopad: 266.200,- Kč vč. DPH - probíhá kontrola propočtu. 

 

     

IOP - Integrovaný operační program          

         

1. Obnova přístrojového vybavení komlexního onkologického centra - příloha č. 2    

 CZ.1.06/3.2.01/14.08952           

2. Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KNL - příloha č. 3    

 CZ.1.06/3.2.01/18.09299        

         

ROP-Regionální operační  program         

         

1. Dodávka CT a rekonstrukce prostor sekce A S2 PIO - příloha č. 4      

 CZ.1.13/2.2.00/28.01157           

2. Dodávka SPECT/CT gamakamery a reko prostor pro instalaci - příloha č. 5    

 CZ.1.13/2.2.00/28.01156        

3. Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie - příloha č. 6    

 CZ.1.13/2.2.00/39.01357        

4. Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL - příloha č. 7        

 CZ.1.13/2.2.00/39.01359        

         

TAČR- Technologická agentura ČR - příloha č. 8         

         

1. Zlomeniny pánve  hlavní řešitel MEDIN, a.s.      

 TA 04011720        

         

2. Pokročilé robotické rehabilitační přístroje      hlavní řešitel TUL      

 TA 04011161        

                

         

IOP 18. Výzva 
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Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KNL, a.s. 

 MZČR  doposud nevydalo  Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Byla dokončena zadávací dokumentace 

pro výběrové řízení. Do ZD byly zapracovány změny požadované ministerstvem.  

 Zadávací dokumentace pro VŘ  je na   MZČR ke kontrole. 

 Vydávání Rozhodnutí je pozastaveno - důvodem je trvající pozastavení certifikace finančních 

prostředků a až do výsledku horizontálního auditu prováděného MF ČR nebude zahájena administrace 

projektu.  

       Dle telefonického rozhovoru s MZČR EF dne 30. 10. 2014 výsledky auditu nejsou doposud     

       známy a předpoklad ukončení auditu je 12/2014. 

 

ROP výzva č. 28 

Dodávky CT a rekonstrukce PIO2 

Stav projektu ke dni  31.10.2014 

 

 13. 8. 2014  - byla předána na Úřad rady regionu soudržnosti  Severovýchod  „Závěrečná monitorovací 

zpráva – žádost o platbu“. 

 15. 9. – 18. 9. 2014 proběhl audit projektu MF ČR. 

 Výsledek kontroly zatím KNL,a.s. neobdržela.   

 Na  7. 11. 2014 je nahlášena fyzická kontrola Úřadu rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

 

ROP výzva č. 28 

Oblast podpory . 13.2.2. Rozvoj měst  

Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci  

spect/ ct gamakamery  

CZ.1.13/2.2.00/28.01156 

 

• 29.  9.  2014  KNL, a.s. obdržela písemné schválení změny projektu s termínem dokončení 30.9.2015. 

• 23.  10.  2014 byl na Úřad rady regionu soudržnosti Severovýchod odeslán potvrzený dodatek  č. 5 ke 

Smlouvě o poskytnutí dotace   

 

Technologická část : 

• Bylo vyhlášeno nové  výběrové řízení  

• Dne 13. 10. 2014  bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno Oznámení o zakázce na „Dodávku 

SPECT/CT gamakamery“   

 

Stavební část: 

• Součástí projektu je i rekonstrukce čistých prostor pro přípravu radiofarmak, která má přímou vazbu 

na  dodávku přístroje. Po vysoutěžení technologické části bude provedena úprava projektu -  stavební části. 

 

ROP výzva č. 39 

 3. 10. 2014  byla ze strany KNL a.s. na Úřad rady regionu soudržnosti Severovýchod odeslána 

potvrzená  „Smlouva o poskytnutí dotace“.  
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 Připravují se podklady pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku „přístrojů“ . 

 Předpokládaný termín odeslání Oznámení o zadání veřejné zakázky do Věstníku veřejných zakázek je 

18. 11. 2014. 

 

ROP výzva č. 29 

 23. 10. 2014  byla ze strany KNL a.s. na Úřad rady regionu soudržnosti Severovýchod odeslána 

potvrzená „Smlouva o poskytnutí dotace“   

 

 Výběrové řízení na dodávku „lůžek“ 

- 10. 11. 2014 otevírání obálek 

- 20. 11. 2014 předpokládaný termín předání dokumentace na ROP ke kontrole před  

                                 uzavřením kupní smlouvy  

 

TAČR (Technologická agentura České republiky)  

Podpora aplikovaného  výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“  

 

1. Zlomeniny pánve                                           TA 04011720 

2. Pokročilé robotické rehabilitační přístroje     TA 04011161 

 

1.  Zlomeniny pánve                                                   

 

 S hlavním příjemcem dotace společností MEDIN, a.s. uzavřena „Smlouva o spolupráci a využití 

výsledků výzkumu a vývoje při řešení projektu č. TA 040011720  - Zlomeniny pánve“.  

 S řešiteli týmu uzavřeny „Dohody o pracovní činnosti“ 

 Práce na projektu zahájeny 1. 8. 2014 

 

 

2. Pokročilé robotické rehabilitační přístroje 

   

 Uzavřena „Smlouva o účasti na řešení projektu“ mezi Technickou univerzitou v Liberci, Centrem 

léčebné rehabilitace Liberec s.r.o. a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.   

 S řešiteli týmu uzavřeny „Dohody o pracovní činnosti“ 

 Práce na projektu zahájeny 1. 8. 2014 

 Dne 17. 10. 2014 KNL, a.s. obdržela od TUL finanční prostředky ve výši 304.055,- Kč   

 

Lékárna Turnov 

Rekapitulace projektu 

  07/2014 Schválení záměru na představenstvu 

 

Stručný popis současného stavu 

Je zpracována dokumentace provedení stavby vč. oceněného výkazu výměr dle ceníku ÚRS. Předběžná cena 

dle oceněného výkazu výměr je 2.934.849,- Kč bez DPH.  
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V současnosti probíhají jednání se zástupci smluvního nájemce prostor - lékárny Dr. Max o finančních 

otázkách investiční akce. Po ukončení jednání bude akce příp. realizována v zimních měsících.  

Smluvní rekapitulace z pohledu ceny 

Objednávka Design 4 – projekty, spol. s r. o. stavební projekt 91.296,- Kč 

    

CELKEM bez. DPH 91.296,- Kč 

 

Změny na akci 

K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny. 

 

Endoskopie Turnov 

Rekapitulace projektu 

  07/2014 - Schválení záměru na představenstvu 

Stručný popis současného stavu 

Je schválen záměr a připravuje se zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele 

dokumentace provedení stavby. 

 

Smluvní rekapitulace z pohledu ceny 

    

    

CELKEM vč. DPH 

  

Přehled došlých faktur 

KDF Firma částka vč. DPH datum splatnosti 

    

    Celkem vyfakturováno  

   

Změny na akci 

K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny. 

Přílohy: 

 Dispoziční studie 

  

PIO – Ccentrální příjem v objektu 

Rekapitulace projektu 

  09/2014 - Schválení záměru na představenstvu 

 10/2014 – objednání dokumentace provedení stavby 

 

Stručný popis současného stavu 

Je zpracovávána dokumentace provedení stavby a současně probíhají projednávání na úřadech ve stavebním 

řízení. Dokumentace je rozdělena do dvou částí, aby byl splněn požadavek na realizaci v zimním období. 

První dokumentace budou stavební úpravy vnitřních prostor (samotný příjem PIO) a druhá dokumentace 



 

Stránka 16 z 
19 

www.nemlib.cz 
 

budou venkovní úpravy vstupu vč. prostranství před vstupem. Druhá část nemůže být provedena jako zimní 

akce z důvodu nutného vydání územního souhlasu dle stavebního zákona (velká časová náročnost dle zákona). 

V současné době probíhá uvolňování prostor ke stavebním úpravám (sono). Předpokládaný termín realizace 

první etapy je 12/2014 – 03/2015 a druhé etapy 04 – 06/2015. Realizace bude probíhat po etapách a jednotlivé 

etapy po částech tak, aby byl co nejméně omezen provoz samotného objektu.  

Po dobu rekonstrukce vnitřních prostor bude interní příjem provizorně přemístěn na 4. patro v Pavilonu 

interních oborů.  

 

Smluvní rekapitulace z pohledu ceny 

 Storing s. r. o. Dokumentace provedení 

stavby 

246.000,- Kč 

    

CELKEM bez. DPH 246.000,- Kč 

 

Přehled došlých faktur 

KDF Firma částka vč. DPH datum splatnosti 

    

    Celkem vyfakturováno  

   

Změny na akci 

K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny. 

 

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. – Výměna oken PCHO 

Rekapitulace projektu 

  01/2014 - Schválení záměru na představenstvu 

 10/2014 – objednání dokumentace provedení stavby 

 09/2014 - Předběžné oznámení veřejné zakázky 

  

Stručný popis současného stavu 

Je zpracována dokumentace provedení stavby a probíhá vyřizování ohlášení stavby na stavebním úřadě MML. 

Současně je zveřejněno předběžné oznámení VZ a zpracovává se zadávací dokumentace VZ. Předpokládaný 

termín realizace je 03 – 09/2015. Realizace bude probíhat po etapách.  

Cena veřejné zakázky dle oceněného výkazu výměr, který je zpracován dle ceníku ÚRS, je 16.126.484,78 Kč 

bez DPH. Cena obsahuje výměnu oken vč. parapetů a zateplení špalet, elektro práce, žaluzie, protiprašná a 

bezpečnostní opatření v objektu, vymalování prostor celého objektu. 

Smluvní rekapitulace z pohledu ceny 

Objednávka Storing s. r. o. Dokumentace provedení 

stavby 

216.590,- Kč 

    

CELKEM vč. DPH 216.590,- Kč 
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Přehled došlých faktur 

KDF firma částka vč. DPH datum splatnosti 

 

Storing spol. s r. o. 216.590,- 8.11.2014 

    Celkem vyfakturováno  216.590,- Kč 

  

Změny na akci 

K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny. 

 

PŘÍPOJKA NA OBJEKT ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V KRAJSKÉ NEMOCNICE 

LIBEREC a.s. 

 

Rekapitulace projektu 

  09/2014 - Schválení záměru na představenstvu 

 10/2014 - Poptávka přípojky 

 10/2014 - Objednání přípojky u firmy Elektroinstalatérství Sýkora s. r. o. 

 

Stručný popis současného stavu 

Přípojka je objednána a probíhá příprava k realizaci. Předpokládaný termín zahájení realizace je 3. 11. 2014. 

 

Smluvní rekapitulace z pohledu ceny 

Objednávka Elektroinstalatérství Sýkora 

s.r.o. 

Realizace přípojky 324.912 bez DPH 

CELKEM bez DPH 324.912,- bez DPH 

 

Změny na akci 

K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny. 

I. Investiční plán 

 

Zdravotnická technika a přístroje 

I. Z-2014/059 – Modul BTM – Oddělení neurologie a dialýzy 

Stávající modul je již nefunkční a náhrada za nový je nutná. Modul slouží k regulaci mimotělní tepelné 

energie, regulaci tělesné teploty pacienta a umožňuje neinvazvní měření průtoku krve v cévním řečišti. 

cenový odhad: 68.000,- Kč bez DPH 

zdroj financování: vlastní zdroje 

II. Z-2014/060 – Tympanometr – ORL 

Náhrada za vyřazený přístroj. Nutné pro ambulantní tympanometrické vyšetření. 

cenový odhad: 61.000,- Kč bez DPH 

zdroj financování: vlastní zdroje 

 

III. Z-2014/061 – Laparoskopický systém – Chirurgické centrum 

Obnova stávajícího vybavení a s tím související náhrada laparoskopického vybavení v nemocnici Turnov. 
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cenový odhad: 1.783.580,- Kč bez DPH 

zdroj financování: vlastní zdroje 

 

IV. Z-2014/062 – Výukový systém Simbionix – Chirurgické centrum 

Simulační výukový systém v oblasti minimálně invazivní chirurgie a laparoskopických dovedností. 

cenový odhad: 1.899.000,- Kč bez DPH 

zdroj financování: vlastní zdroje 

 

V. Z-2014/063 – Sterilizační kontejnery – COS 

Náhrada ze značně opotřebené kontejnery na instrumentárium. 

cenový odhad: 200.000,- Kč bez DPH 

zdroj financování: vlastní zdroje 

 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajského nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí informace o 

stavu investičních projektů. 

 

Různé: 

 

Budova VZP a vývoj prodeje 

 

GŘ informoval členy dozorčí rady o jednání s VZP. V současné době nejsou zcela jasné podmínky způsobu 

prodeje budovy a podle dostupných informací by se měla v lednu 2015 uskutečnit elektronická aukce. Nad 

tématem proběhla diskuse. Předseda DR se dotáže VZP na upřesnění termínu a způsobu aukce.  

 

Projekt Nová nemocnice 

GŘ informoval o jednání řídícího výboru Nová nemocnice, ústy ekonomického náměstka LK Marka Pietera 

bylo na jednání tlumočeno, že by na projektu mohl participovat Liberecký kraj. Na jednání uvedl, že je třeba 

vyjít z cílového stavu a deklaroval, že by LK mohl projekt podpořit. Informaci potvrdila statutární náměstkyně 

hejtmana LK pro zdravotnictví Bc. Zuzana Kocumová s tím, že projekt nelze vázat pouze na evropské fondy, 

ale je  v budoucnu třeba otevřít diskusi o možné spoluúčasti akcionářů. Pracovní skupina se shodla, že je 

v tuto chvíli potřeba pracovat na generelu nemocnice. Otazníkem stále zůstává, zda bude na projekt vypsána 

architektonická soutěž nebo bude řešen podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Liberecký kraj se přiklání 

k architektonické soutěži. 

Členka DR Lena Mlejnková se dotázala, kdy skončí výběrové řízení na ředitele projektu modernizace 

nemocnice. Konečný termín zaslání nabídek je 14. 11. 2014.  

 

Projekt nového webu 
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Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. se dotázal, v jakém stavu je projekt nového webu a uvedl, že se 

poslední tři měsíce dotazuje členů realizačního týmu a ti opakovaně tvrdí, že sbírají podklady. GŘ uvedl, že 

informaci si již vyžádal také předseda DR s tím, že do konce týdne by měl mít k dispozici zprávu od předsedy 

redakční rady prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D. 

 

Členové představenstva 

Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. se dotázal, jak a kdy budou dovoleni noví členové představenstva. 

Předseda DR uvedl, že dovolba proběhne pravděpodobně na lednovém zasedání DR. Na příštím zasedání DR 

se budou členové zabývat otázkou systému obsazení členů představenstva společnosti, který by se pak měl 

promítnout i do vlastnické politiky KNL. 

 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 9. 12. 2014. Další termíny zasedání DR zatím nebyly stanoveny. 

Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

……………………………                   

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.  

Předseda dozorčí rady KNL, a.s.                                                                           


