Z Á P I S č. 1/2014
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Liberec 1, Husova 10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum:

11. 3. 2013

Doba konání:

15.00 – 18.00 hodin

Místo:

KNL, a.s. budova B, zasedací místnost kardiologie 5. patro.

Přítomni:

Prof. Ing. Josef Šedlbauer – předseda dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke
Mgr. Jan Marek
Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Sláma
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

Omluven:

Mgr. Jan Korytář

Hosté:

MUDr. Pavel Buchvald
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Bc. Zuzana Kocumová
Mgr. Petra Plašková
MUDr. Jaroslav Porš
Ing. František Hruša

Svolavatel jednání:

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Zapisovatelka:

Bc. Barbora Silná

Usnášeníschopnost:

Vzhledem k účasti 6 členů DR bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za
neusnášeníschopné a hlasování o bodech se uskutečnilo hlasováním per rollam
dne 10. 4. 2014.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Kontrola úkolů
Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
Investiční činnost
Informace o týmu stavebně-investičního rozvoje KNL
Zpráva o projektu Kvalita očima pacientů
Různé

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec
tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz
www.nemlib.cz

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, odddíl B, vložka 1651
IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933

Průběh zasedání dozorčí rady
Předseda DR přivítal na jednání nové členy dozorčí rady KNL, a.s. zvolené za Město Turnov a Liberecký kraj
– MUDr. Vladimíra Šámala, Ph.D., Ing. Tomáše Hockeho a Ing. Tomáše Slámu, kteří se představili. Jednání
se účastnili i nově zvolení tři členové za zaměstnance KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Mgr. Petra Plašková
a MUDr. Jaroslav Porš, které musí do funkce zvolit ještě Valná hromada KNL, a.s. Jednání se proto mohou
účastnit, nicméně nemohou hlasovat k jednotlivým bodům. Mandát Ing. Františka Hruši vypršel dne 16. 2.
2014, a proto se jednání účastnil pouze jako host.
Předseda DR nechal hlasovat o navrženém programu – hlasování proběhlo per rollam dne 14. 4. 2014
Hlasování o usnesení:
Pro: 7
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 připomenul úkol vyplývající z minulého zasedání DR – věcné břemeno - smlouva o zřízení
věcného břemene pro JUDr. Jiráčkovou na průjezd areálem KNL, a.s. - dosud probíhají jednání o konkrétních
parametrech věcného břemene.
Člen DR Mgr. Marek se na prosincovém zasedání dotazoval na LDN v Jablonném v Podještědí. Generální
ředitel a předseda představenstva KNL,a .s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA (dále GŘ) uvedl, že se
managment snaží vyjednat s pojišťovnami převedení následné péče z Jablonného na léčbu DIP a DIOP ve
shodné finanční výši a to ve dvou různých variantách umístění do turnovské nemocnice. Ze statistik vyplývá,
že 87 % pacientů v LDN v Jablonném v Podještědí je s trvalým bydlištěm v Liberci.
Předseda DR se zeptal, kdo by měl případně financovat tyto varianty řešení a co by případně bylo s objektem
v Jablonném v Podještědí. GŘ odpověděl, že by menší projekt mohl být financován z vlastních zdrojů a
rozsáhlejší projekt z evropských prostředků a že je také třeba brát v potaz zabezpečení personálního obsazení
ev. jednotky DIP a DIOP anesteziology a sestrami a ARIP vzděláním. Budovu v Jablonném by KNL po
opuštění neužívala a nabídka LK k jiným účelům po vyvedení ze základního kapitálu společnosti.
3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
GŘ informoval přítomné o ekonomické situaci společnosti za rok 2013. Hospodaření KNL, a. s. za rok 2013
je předběžně uzavřeno, ještě není auditováno. Zisk je cca 10 mil. Kč. Hospodaření PNT skončilo se ztrátou
26,9 mil. Kč. Do cash flow se promítne povinnost uhradit za turnovskou nemocnici vratky zdravotním
pojišťovnám za rok 2012 a 2013 v celkové výši cca 15 mil. Kč. Hospodaření za leden 2014 skončilo se ztrátou
7 161 tis. Kč. V tomto měsíci byly v nemocnici v Liberci vyplaceny odměny zaměstnancům v celkové výši 7
790 tis. Kč. Pokud bychom s těmito odměnami nepočítali, skončilo by hospodaření se ziskem 629 tis. Kč za
obě nemocnice. Nemocnice v Turnově skončila se ziskem 8 tis. Kč, nemocnice v Liberci se ziskem 621 tis.
Kč. V lednu se zvýšily náklady na materiál, zejména v biologické léčbě. Vyšší výkonnost a tím i vyšší
spotřebu materiálu vykázala oddělení kardiologie, neurochirurgie, RTG. Protože se jedná o první měsíc
v roce, není ještě nutné dělat závěry z této zvýšené spotřeby. Po skončení února 2014 bude teprve následovat
vyhodnocení plnění parametrů výkonnosti i nákladovosti na všech odděleních. Výběr regulačních poplatků se
změnou legislativy snížil o cca 1,5 mil. Kč za nemocnici Liberec a cca 500 tis Kč za nemocnici Turnov.
Turnov - Hospodaření za leden 2014 skončilo mírným ziskem +8tis.Kč. Hospodaření roku 2013 skončilo
ztrátou ve výši - 26,9 mil.Kč (před daňovými úpravami). Vliv hospodaření z roku 2013 na cash flow do roku
2014 cca - 9 mil. Kč (odhadnuté vratky na všechny zdravotní pojišťovny). Další negativní dopad na cash flow
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má vyúčtování úhrad z roku 2012 a to vratka na VZP ve výši - 5,8 mil. Kč. Celkem tedy řízení výkonnosti a
péče z minulých let bude negativně ovlivňovat rok 2014 v peněžním vyjádření – 14,8 mil.Kč
Průměrná měsíční ztráta PNT z roku 2013 = 2 mil. Kč.
Hospodaření dceřiných společností NELI servis, s. r.o. a NEMPRA spol. s r.o. Hospodaření NELI servisu by
mělo skončit v zisku cca 3 mil. Kč, cash flow je bez problémů, horší situace je v NEMPRA, kde bude ztráta
přes 3 mil. Kč, cash flow zcela nedostačující. Výsledek v NEMPRA je ovlivněn 1,3 mil. Kč vyplaceným
odstupným, zbývající ztráta bude ještě podrobena zkoumání.
Člen DR Ing. Sláma informoval, že výsledek turnovské nemocnice je sice ve ztrátě, nicméně má cca 40 mil.
Kč v aktivech. GŘ odpověděl, že aktiva, o nichž Ing. Sláma hovoří, jsou nedostupná, ale metodicky to
souhlasí. V lednovém vyúčtování péče přivedla KNL turnovskou nemocnici do vyrovnaného hospodaření, řeší
se optimalizace provozu tak, aby se podařilo udržet vyrovnané hospodaření.
Členka DR Lena Mlejnková se zeptala, jak velkou částku dostala KNL v rámci oddlužení velkých nemocnic,
a jaký je záchyt receptů v lékárně KNL. GŘ odpověděl, že nemocnice žádné prostředky nedostaly, oddlužení
liberecké nemocnice je způsobem změnou řízení. Lékárna má záchyt asi 52 % ve smyslu počtu receptů, 62 %
ve smyslu finančním.
Předseda DR se zeptal, která oddělení nedodržují v tomto smyslu kázeň a neodesílají pacienty do nemocniční
lékárny. GŘ odpověděl, že je ke zvážení, zda opět nepodniknout nějakou akci. Je to otázka priorit, v tuto
chvíli není kapacita na řešení této otázky. Turnovská lékárna je pronajata na tři roky, nejsou v tuto chvíli
žádné páky, aby bylo možné partnera vypovědět z nemocnice. Člen DR MUDr. Šámal podotkl, že obecně je
záchyt v nemocnicích okolo 60 %.
Předseda DR uvedl, že mu chybí finanční plán. GŘ odpověděl, že plán by mohl být hotov ke konci dubna, při
jeho tvorbě je třeba brát v potaz některé projekty, které ovlivní chod důležitých oddělení s dopadem na
výkonnost, kdy hlavním cílem KNL je splnění výkonnostních parametrů pro budoucí referenční období.U
turnovské nemocnice je tvorba rozpočtu jednodušší a bude připraven do konce března 2014.
Členka DR Lena Mlejnková se zeptala, jak bude dál probíhat fúze společnosti NEMPRA a NELI. GŘ
odpověděl, že se v tuto chvíli řeší nevyjasněné překážky tak, aby bylo možné obě společnosti spojit. Pokud se
to nepodaří, zůstanou obě společnosti samostatně. Žádná činnost NEMPRA se po ev. sloučení v budoucnu
neplánuje.
Hlasování o usnesení:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor
hospodaření za leden 2014.
4. Investiční činnost KNL, a.s.
GŘ informoval o investiční činnosti v KNL, a.s.:
CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM – IOP
Rekapitulace projektu
Žádost a uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod
 31. 1. 2012 - podána žádost o dotaci
 3. 9. 2012 - uzavřena „ Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1156/S“ mezi KNL a Regionální radou
regionu soudržnosti Severovýchod
Dotace 85 %:
19.977.221,90 Kč
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Vlastní zdroje:
3.525.392,10 Kč
Způsobilé výdaje:
23.502.614,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje:
665 000,00 Kč
Celkové výdaje projektu:
24.167.614,00 Kč
 15. 5. 2013 - uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:
Dokončení: 30. 6. 2014
 22. 11. 2013 byl uzavřen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu
Dokončení: 31. 12. 2014
 3. 3. 2014 požádáno o prodloužení termínu realizace s tímto návrhem
VŘ na dodavatele – stavební úpravy
7. 4. 2014 - 11. 6. 2014
Stavební úpravy
1. 7. 2014 - 30. 10. 2014
Realizace dodávky
1. 11. 2014 - 28. 2. 2015
Dokončení projektu žádost o platbu 31. 3. 2015
Technologická část projektu – gamakamera
1. VŘ
 7. 12. 12/10. 12. 2012 – předběžné oznámení
 5. 2. 2013 – umístění na profilu zadavatele a zveřejnění VŘ
 6. 5. 2013 – rozhodnutí o zrušení VŘ








2. VŘ
15. 8. 2014 - vyhlášeno 2. VŘ
21. 11. 2013 - hodnocení nabídek
11. 12. 2013 - na regionální radu předány ke kontrole doklady o VŘ
6. 2. 2014 - dle požadavku regionální rady - další jednání hodnotící komise
11. 2. 2014 - na regionální radu předány doplňující informace k VŘ
18. 2. 2014 - schválení kontroly regionální rady – možnost podepsat kupní smlouvu
20. 2. 2014 - podepsáno „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“
Kupní smlouva zatím není uzavřena.

Stavební část
Projektové práce
 20. 11. 2013 - vyhlášeno VZMR na zpracování PD
 6. 12. 2013 - předání nabídek
 9. 12. 2013 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 18. 12. 2013 - sepsána „Smlouva o dílo“ Valbek, spol. s r. o., 336 380,- Kč vč. DPH
nutná součinnost projektanta s dodavatelem technologie,
T: dokončení 31. 3. 2014
Stavební práce
 Výběrové řízení na stavební práce je možno zahájit po předání realizační projektové
dokumentace tj. po 31. 3. 2014
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Při zpracovávání PD byli zástupci nemocnice projektantem upozorněni, že stavební úpravy
suterénu objektu nukleární medicíny je nutno řešit komplexně, z hlediska vlhkosti konstrukcí je
nevhodné stavební úpravy realizovat pouze na části suterénu objektu.
Investiční oddělení proto zadalo firmě Real San posouzení objektu. Z hodnotící zprávy o provedení posouzení
z hlediska vlhkosti konstrukcí vyplynula nutnost vyřešit vlhkost obvodových a vnitřních zdí.
V případě realizace těchto sanačních opatření v nákladu 2.605.678,- Kč nebude úhrada těchto prací
uznatelným výdajem projektu. Zajištění TDI
 Bude připraveno v
 souladu s termínem pro vyhlášení VŘ na dodavatele stavby
Stav projektu ke dni 30. 10. 2014
č. smlouvy o dotaci LB/1156/S
ze dne 3. 9. 2012
dod.č.1
LB/1156/D1 ze dne 15. 5. 2013
dod.č. 2 - prodloužení termínu před
podpisem
dotace
EU
vlastní
ZV
NZV

zahájení
ukončení

19 977 221,90
3 525 392,10
23 502 614,00
665 000,00
24 167 614,00

Celkové náklady projektu

31. 1. 2012
31. 12. 2014

Předpoklad realizace :
1. veřejná soutěž byla zrušena, opravena ZD
15. 8. 2013 vyhlášení veřejné
zakázky
30. 11. 2013 předpokládaný konec VŘ ( závisí na kontrole RRSSS)
12/2013 -01/2014 VZMR + realizace PD ke stav.povolení
01/2014 - 03/2014 - SP a VŘ na realizaci
stavby
04/2014 - 08/2014 - realizace stavby
instalace gamakamery
Termín dokončení obsažený v dodatku č.2 Smlouvy (31.12.2014) je reálný.

Stav projektu ke dni 29. 11. 2013
Technologická část projektu
 Probíhá VŘ na dodávku gamakamery

www.nemlib.cz
21

Stránka 5 z

 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.
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.
Stav projektu ke dni 30. 12. 2013
Technologická část
 Dne 11. 12. 2013 byly na RRRSS předány ke kontrole doklady VŘ a návrh kupní smlouvy s firmou
Edomed a.s.
 Po kontrole bude uzavřena Kupní smlouva a zahájí se práce na zpracování technologického projektu.

Stavební část
 PD- podepsána Smlouva o dílo s firmou Valbek, zahájeny projekční práce – je nutná součinnost
projektanta s dodavatelem technologie.
Stav projektu ke dni 28. 2. 2014
Technologická část
 Kontrola regionální rady požadovala doplnění nabídky výběrového řízení, bylo nutné nové jednání
komise pro hodnocení (proběhlo 6. 2. 2014).
 11. 2. 2014 byly zaslány na regionální rady doplňující informace k výběrovému řízení.
 Dne 20. 2. 2014 bylo podepsáno Rozhodnutí zadavatele o výběru.
Kupní smlouva není dosud uzavřena.
Stavební část
 Projektová dokumentace se zpracovává (termín dokončení polovina března). Pro dokončení PD je
nutné mít podepsanou kupní smlouvu s dodavatelem technologie.
Termín zahájení stavby 1. 4. 2014 není reálné dodržet.
Bude podána poskytovateli dotace žádost o prodloužení termínu zahájení realizace stavby.
HELIPORT – IOP
Rekapitulace projektu
 květen 2012 MZČR mapovala potřebnost dotací na výstavbu heliportů pro vypsání výzvy
 KNL od začátku roku 2012 zadala projekční práce na nadzemním heliportu v areálu KNL,a.s.,
DÚR,DSP a RDS zpracovala fi.Nikodem a partner,spol.s r.o.
 13.11.2012 nabylo právní moci stavební povolení
 20.11.2012 byla podána žádost o dotaci
 25.6.2013 MMR ČR vydalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termíny:
Zahájení projektu
1. 1 .2012
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Dokončení projektu
12. 5. 2014
Investiční náklady projektu jsou
44.262.406,- Kč,
z toho dotace EU
29.750.000,- Kč
Vlastní prostředky
14. 512 406,- Kč
MMR ČR vydalo doposud tři Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 listopad – prosinec 2012 příprava ZD pro výběrové řízení
 prosinec 2012 schválení ZD poskytovatelem dotace
 únor - květen 2013 VŘ na zhotovitele
 6. 6. 2013 podepsána SOD se zhotovitelem, firmou CL-Evans,spol.s.r.o.
 27. 8. 2013 uzavřen dodatek č. 1 k SOD (na základě JŘBÚč.1-změna založení patky).
 V první polovině října oznámil GP ( společnost Nikodem a partner) ukončení činnosti společnosti k
31. 10. 2013, nebude vykonávat autorský dozor v průběhu stavby.
 KNL zajistila činnost autorského dozoru stavby, dne 11. 12. 2013 byla uzavřena smlouva na AD
s firmou Techniserv, nastala součinnost projektanta a zhotovitele potřebná pro realizaci díla.
 Zhotovitel CL-Evans zaslal dne 5. 12. 2013 KNL požadavek na prodloužení termínu dokončení díla.
Z důvodu absence AD nebylo možné získat nezbytné a doplňující informace v realizační dokumentaci
a proto nebylo možné v některých částech díla pokračovat.
 14. 2. 2014 uzavřen dodatek č. 2 k SOD (na základě JŘBÚ č. 2-vícepráce OK a prodloužení termínu )
 20. 2. 2014 podána žádost o prodloužení doby realizace projektu-26. 6. 2014 (stavba dokončena 15. 5.
2014).
Stav projektu ke dni 30. 10. 2013
Poskytovatel dotace MMR ČR vydal Rozhodnutí s identif.č. EDS117D11E001239C
a tři změnová Rozhodnutí
dotace
EU
dotace KÚLK

zahájení
ukončení

29 750 000,14 512 406,44 262 406,1. 1. 2013
12. 5. 2014

Stavba zahájena dle platného stavebního povolení.
Zhotovitelem je firma CL-EVANS na základě nadlimitního výběrového
řízení.
Práce probíhají dle harmonogramu prací, který je součástí dodatku č. 2 SOD.
Dotace administruje Centrum regionálního rozvoje v Hradci Králové. Zde jsou hlášeny všechny
změny projektu a konzultovány administrativní postupy změn projektu.
Stav projektu ke dni 29. 11. 2013
 Stavební práce probíhají doposud dle harmonogramu.
 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.
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 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.
Stav projektu ke 30. 12. 2013
 KNL zajistila činnost autorského dozoru stavby, dne 11. 12. 2013 byla uzavřena smlouva na AD
s firmou Techniserv, nastala součinnost projektanta a zhotovitele potřebná pro realizaci díla.
 O změně autorského dozoru byl informován poskytovatel dotace.
 Zhotovitel CL-Evans zaslal dne 5. 12. 2013 KNL požadavek na prodloužení termínu dokončení díla.
Z důvodu absence AD nebylo možné získat nezbytné a doplňující informace v realizační dokumentaci
a proto nebylo možné v některých částech díla pokračovat.
 Tento požadavek byl projednán na kontrolním dnu stavby 12. 12. 2013. Pro zdárnou realizaci KNL
požadavek CL-Evansu na prodloužení akceptovala.
 Změny v realizační dokumentaci vyplývající z průběhu stavby si vyžádají změny položkového
rozpočtu (vícepráce a měněpráce). Konkrétní vymezení těchto změn a konkrétní posun termínu budou
předmětem následného JŘBU a dodatku č. 2 k SOD ( v lednu 2014).
 KNL podala 17. 12. 2013 Oznámení o změnách v projektu poskytovateli dotace – CRR v Hradci
Králové.
 V lednu 2014 bude vyhlášeno JŘBÚ na tyto změny.
Stav projektu ke 28. 2. 2014
 Proběhlo JŘBÚ č. 2 – vícepráce vzniklé na základě změn výrobní dokumentace ocelové
konstrukce a nečinnosti AD.
 Uzavřen dodatek dodatek č. 2 SOD – navýšení ceny o 390 .464,-Kč bez DPH, termín
dokončení stavby 15. 5. 2014
 Poskytovateli dotace –CRR byly předány potřebné doklady k prodloužení dokončení díla a tím
celého projektu do 26. 6. 2014.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM - IOP
Rekapitulace projektu
Technologická část - dotace
 30. 5. 2013 byla podána žádost o dotaci
 29. 11. 2013 MZČR vydalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termíny:
Zahájení projektu
1. 12. 2013
Dokončení projektu
30. 6. 2015
Výběrovou komisí IOP bylo provedeno krácení neuznatelných nákladů.
Investiční náklady projektu jsou
123.164.792,- Kč,
z toho dotace EU
90.000.000,- Kč
Vlastní prostředky
33.164.792,- Kč
 12/2013-01/2014 příprava zadávací dokumentace, podle §16 zák.137/2006Sb. se jedná o významnou
veřejnou zakázku.
 6. 12. 2013 bylo vyvěšeno Předběžné oznámení
 20. 1. 2014 – ZD zaslána ke kontrole na MZČR
 02-03/2014 nový průzkum trhu a odůvodnění účelnosti, zapracování připomínek expertů do ZD
 3. 2. 2014 bylo vyvěšeno opravné Předběžné oznámení
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 Čekáme na schválení ZD od MZ ČR (proběhlo schválení od expertů, nyní probíhá právní kontrola.
Stavební část






Dne 16. 12. 2013 bylo odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek
6. 1. 2014 dokončena RDS(realizační dokumentace stavby)
14. 2. 2014 byla zveřejněna veřejná zakázka
Do konce března hodnocení nabídek a uzavření SOD - předpoklad
Předpoklad – 05/2014-12/2014 realizace stavby

Stav projektu ke dni 30. 10. 2013
Podána žádost o dotaci.
Poskytovatel dotace MZČR dne 10. 9. 2013 poslal sdělení, že administrace projektu je pozdržena,
nebyla vydána doposud Registrace ani Rozhodnutí.

dotace EU
dotace KÚKL
celkem

90 000 000 Kč
15 882 353 Kč
105 882 353
Kč NV

zahájení akce
realizace akce

1.12.2013
30.6.2015

22 323 189

Kč

předpoklad

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
Stav projektu ke dni 30. 12. 2013
Technologická část projektu
 MZČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace s datem zahájení realizace projektu 1. 12. 2013
 Dne 10. 12. 2013 bylo odesláno předběžné oznámení do Věstníku veřejných zakázek
 Připravuje se zadávací dokumentace pro VŘ, bude zaslána na MZČR ke kontrole
Stavební část – bez dotace
 Probíhá zpracování RDS pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby předpoklad dokončení
v polovině ledna 2014.
 Dne 16. 12 .2013 bylo odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.
 Připravuje se ZD.
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Stav projektu ke dni 28. 2. 2014
Technologická část projektu
 Zadávací dokumentace na lineární urychlovač je předána ke kontrole na MZČR.
 Probíhá zapracovávání připomínek expertů do zadávací dokumentace.
 Předpoklad zveřejnění veřejné zakázky v březnu 2014.
Stavební část – bez dotace
 Projektová dokumentace dokončena a předána
 Dokončena zadávací dokumentace pro vyhlášení VŘ na zhotovitele
 14. 2. 2014 byla zveřejněna veřejná zakázka
 11. 3. 2014 - plánováno otevírání obálek
ROP 28. VÝZVA CT
Rekapitulace projektu
Žádost a uzavřené smlouvy s Regionální radou soudržnosti Severovýchod
 31. 1. 2012 - podána žádost o dotaci
 3. 9. 2012 - uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“ mezi KNL a Regionální radou
regionu soudržnosti Severovýchod
Dotace 85 %:
Vlastní zdroje:
Způsobilé výdaje:
Nezpůsobilé výdaje:
Celkové výdaje projektu:

31.057.062,- Kč
5.480.658,- Kč
36.537.720,- Kč
665 000,- Kč
37.202.720,- Kč

 15. 5. 2013 - uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:
Dokončení:

30. 6. 2014

 22. 11. 2013 byl uzavřen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu::
DokončenÍ:

30. 9. 2014

Technologická část projektu - dodávka CT
1.VŘ
 4. 4. 2012 - 24. 5. 2012 vyhlášeno 1. výběrové řízení
 29. 5. 2012 - 24. 7. 2014 doplnění a oprava
 29. 6. 2012 zrušeno VŘ z důvodu námitek uchazečů
z výše uvedeného bylo požádáno o změnu prodloužení termínu realizace projektu a
vyhlášeno 2. VŘ
2.VŘ
 7. 12/10. 12. 2012 - předběžné oznámení
 5. 2. 2013 vyhlášeno 2. VŘ
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 22. 7 .2013 - 1. jednání komise
 31. 7 .2013 - 2. jednání komise
 2. 8. 2013 - rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 21. 8. 2013 - podána žádost o kontrolu Kupní smlouvy před podpisem na ÚRR
 8. 11. 2013 - oznámení o výsledku administrativní kontroly - nedostatky formálního
charakteru nebyly shledány
 22. 11. 2013 - uzavřena „Kupní smlouva“ na dodávku počítačového tomografu
Siemens, s.r.o. – 31.618.546,-Kč vč. DPH
Stavební část projektu
 15. 1. 2014 vyhlášeno VŘ
 13. 2. 2014 - . jednání komise
 19. 2. 2014 - 2. jednání komise
 21. 2. 2014 - Rozhodnutí a oznámení o výběru nevhodnější nabídky
 26. 2. 2014 - uzavřena „Smlouva o dílo“ Rekonstrukce prostor PIO S2 sekce A
Pro instalaci počítačového tomografu“, B R E X, spol. s r.o., 4.112.330,- Kč vč. DPH
 16. 10. 2013 – uzavřena „Smlouva o dílo- zhotovení PD a IČ pro stavbu“
STORING spol. s r.o. – 355.740.,- Kč vč. DPH
 26. 2. 2014 - uzavřena „Příkazní smlouva na výkon TDI“
Ing. Roman Lochmann – 104.000,-Kč (neplátce DPH)
 28. 2. 2014 – předáno staveniště - stavební práce byly zahájeny v souladu s harmonogramem
„Smlouvy o dotaci“

Stav projektu k 30. 10. 2013
č.smlouvy o dotaci LB/1157/S ze dne 3. 9.
2012
dod.č.1 LB/1157/D1 ze dne 15.
5.2013
dod.č.2 - prodloužení termínu před
podpisem
dotace
EU
vlastní
ZV
NZV

31 057 062,00
5 480 658,00
36 537 720,00
665 000,00
37 202 720,00
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zahájení
ukončení

31. 1. 2012
30. 9. 2014

Předpoklad realizace :
3.8.2013 Rozhodnutí o výběru CT, ale stále nemáme odsouhlaseno RRSSS
20.8.2013 VZMR na PD
09/2013-11/2013 realizace PD + SP
12/2013-2/2014 VŘ na realizaci stavby
03/2014-06/2014 realizace stavby
07/2014 instalace CT
Termín dokončení obsažený v dodatku č.2 Smlouvy (30. 9. 014) je reálný .
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
Stav projektu ke dni 30. 12. 2013
Technologická část
 Součinnost dodavatele Siemens s projektantem stavební části. Siemens definoval požadavky na stavbu.
Stavební část
 Regionální Rada schválila v projektu změnu režimu zadání VŘ na stavební práce ze zjednodušeného
podlimitního výběrového řízení na VZMR.
 Na začátku ledna 2014 bude vyhlášena VZMR na stavební práce.
Stav projektu ke dni 28. 2. 2014
Technologická část
 Uzavřena KS, zpracován technologický projekt
Stavební část
 Vyhlášena VZMR na zhotovitele
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1.2.2014 proběhlo otevírání obálek a následně hodnocení nabídek , byla vybrána nabídka firmy Brex,
spol. s r.o. s cenou 4.112.330,- Kč včetně DPH
 Dne 26. 2. 2014 byla podepsána SOD
 Proběhla demontáž stávajícího CT
 28. 2. 2014 bylo předáno staveniště a budou zahájeny stavební práce.
Povinný termín zahájení stavby 1. 3. 2014 dle Smlouvy o dotaci byl dodržen.
ROP 28. VÝZVA SPEKT CT
Rekapitulace projektu
Žádost a uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod.
 31. 1. 2012 - podána žádost o dotaci
 3.9. 2012 - uzavřena „ Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1156/S“ mezi KNL a Regionální radou
regionu soudržnosti Severovýchod.
Dotace 85 %:
vlastní zdroje:
Způsobilé výdaje:
Nezpůsobilé výdaje:
Celkové výdaje projektu:

977.221,90,- Kč
3.525.392,10,- Kč
23.502.614,00,- Kč
665 000,00,- Kč
24.167.614,00,- Kč

 15. 5. 2013 - uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:
Dokončení: 30. 6. 2014
 22. 11. 2013 byl uzavřen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S“
Dodatek se týkal změny termínů realizace projektu:
Dokončení: 31. 12. 2014
 3. 3. 2014 požádáno o prodloužení termínu realizace s tímto návrhem
VŘ na dodavatele – stavební úpravy 7. 4. 2014 - 11. 6. 2014
Stavební úpravy
1. 7. 2014 - 30. 10. 2014
Realizace dodávky
1. 11. 2014 - 28. 2. 2015
Dokončení projektu žádost o platbu 31.3.2015
Technologická část projektu – gamakamera
3. VŘ
 7. 12. 12/10. 12. 2012 – předběžné oznámení
 5. 2. 2013 – umístění na profilu zadavatele a zveřejnění VŘ
 6. 5. 2013 – rozhodnutí o zrušení VŘ








4. VŘ
15. 8. 2014 - vyhlášeno 2. VŘ
21. 11. 2013 - hodnocení nabídek
11. 12. 2013 - na regionální radu předány ke kontrole doklady o VŘ
6. 2. 2014 - dle požadavku regionální rady - další jednání hodnotící komise
11. 2. 2014 - na regionální radu předány doplňující informace k VŘ
18. 2. 2014 - schválení kontroly regionální rady – možnost podepsat kupní smlouvu
20. 2. 2014 - podepsáno „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“
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Kupní smlouva zatím není uzavřena
Stavební část
Projektové práce
 20. 11. 2013 - vyhlášeno VZMR na zpracování PD
 6. 12. 2013 - předání nabídek
 9. 12. 2013 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 18. 12. 2013 - sepsána „Smlouva o dílo“ Valbek, spol. s r. o., 336 380,- Kč vč. DPH nutná součinnost
projektanta s dodavatelem technologie,
T: dokončení 31.3.2014
Stavební práce
 Výběrové řízení na stavební práce je možno zahájit po předání realizační projektové dokumentace tj.
po 31. 3. 2014
Zajištění TDI
 Bude připraveno v souladu s termínem pro vyhlášení VŘ na dodavatele stavby.
Stav projektu ke dni 30. 10. 2014
č.smlouvy o dotaci LB/1156/S ze dne
3.9.2012
dod.č.1 LB/1156/D1 ze dne
15.5.2013
dod.č.2 - prodloužení termínu před
podpisem
dotace
EU
vlastní
ZV
NZV

19 977 221,90
3 525 392,10
23 502 614,00
665 000,00
24 167 614,00

zahájení
ukončení

Celkové náklady projektu

31.1.2012
31.12.2014

Předpoklad realizace :
1. veřejná soutěž byla zrušena, opravena ZD
15.8.2013 vyhlášení veřejné zakázky
30.11.2013 předpokládaný konec VŘ ( závisí na kontrole RRSSS)
12/2013 -01/2014 VZMR + realizace PD ke stav.povolení
01/2014-03/2014 - SP a VŘ na realizaci stavby
04/2014-08/2014 - realizace stavby
instalace gamakamery
Termín dokončení obsažený v dodatku č.2 Smlouvy (31.12.2014) je reálný .
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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
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
Stav projektu ke dni 30. 12. 2013
Technologická část
 Dne 11. 12. 2013 byly na RRRSS předány ke kontrole doklady VŘ a návrh kupní smlouvy s firmou
Edomed a.s.
 Po kontrole bude uzavřena Kupní smlouva a zahájí se práce na zpracování technologického projektu
Stavební část
 PD- podepsána Smlouva o dílo s firmou Valbek, zahájeny projekční práce – je nutná součinnost
projektanta s dodavatelem technologie.
Stav projektu ke dni 28. 2. 2014
Technologická část
 Kontrola regionální rady požadovala doplnění nabídky výběrového řízení, bylo nutné nové jednání
komise pro hodnocení (proběhlo 6. 2. 2014).
 11. 2. 2014 byly zaslány na regionální rady doplňující informace k výběrovému řízení.
 Dne 20. 2. 2014 bylo podepsáno Rozhodnutí zadavatele o výběru. Kupní smlouva není dosud
uzavřena.
Stavební část
 Projektová dokumentace se zpracovává (termín dokončení polovina března). Pro dokončení PD je
nutné mít podepsanou kupní smlouvu s dodavatelem technologie.
Termín zahájení stavby 1. 4. 2014 není reálné dodržet.
Bude podána poskytovateli dotace žádost o prodloužení termínu zahájení realizace stavby.
ROP 39. výzva
Dne 20. 11. 2013 bylo vyhlášeno 39. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,
č. oblasti podpory 13.2.2. Rozvoj městských a venkovských oblastí.
Oddělení veřejných zakázek a dotací v rámci této výzvy uplatnilo o dotaci dvě žádosti :
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Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL a.s.
1.1. Popis a zdůvodnění projektu
Hlavním cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví v rámci KNL a.s. Projekt výrazně
zkvalitní úroveň hospitalizační péče pacientům KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení
kvality zdravotní péče a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku.
Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a
příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči.
V současné době disponuje KNL v cca 50 % případů standardní péče mechanickými lůžky, které jsou na
hranici životnosti a které neposkytují pacientovi základní standard kvality hospitalizační péče.Tato lůžka
nejsou opatřena nezbytnými bezpečnostními prvky, neumožňují výškové nastavení ani potřebné polohování.
Stávající lůžka pro intenzivní péči neumožňují bočný náklon, který je stěžejní pro zajištění adekvátní péče o
pacienty. Zároveň složitá mechanická manipulace s lůžky nadměrně fyzicky zatěžuje ošetřující personál.
1.2 Časový harmonogram projektu
Termín předání žádosti :
Hodnocení projektu předpoklad :
Předpokládaný termín přípravy výběrového řízení a podpis smlouvy
Ukončení projektu vč. vyúčtování

28. 2. 2014
31. 7. 2014
1. 8. 2014 - 1. 12. 2014
31. 8. 2015

1.3 Předpokládaná finanční náročnost projektu
Způsobilé výdaje :
9 459 400,- Kč vč. DPH
Nezpůsobilé výdaje :
220 220,- Kč vč. DPH
Celkové výdaje :
9 679 620,- Kč vč. DPH
1. Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.
2.1. Popis a zdůvodnění projektu
Stávající řešené zdravotnické přístroje jsou morálně zastaralé, v řadě případů neumožňují efektivní
léčbu.Včasná a přesná diagnóza, šetrná a efektivnější léčba a bezpečnost pacientů jsou společnými rysy
nových zdravotnických přístrojů. Vyšší životní standard, pokroky v medicíně a technologické inovace zvyšují
nároky na zajištění zdravotní péče i požadované standardy péče. KNL poskytuje a chce poskytovat kvalitní
zdravotní péči, proto je nezbytné realizovat tento projekt. Výběr zdravotnické techniky je navíc spojen s
odděleními nemocnice a s diagnózami (typem a procesem léčby), které patří mezi nejčetnější.
Zcela novou technologií pro KNL představuje přístroj pro intravazální regulaci teploty pacienta, která výrazně
zlepší péči o pacienty v režimu intenzivní péče (po kardiopulmonální resuscitaci, mozkové cévní příhodě
apod.). V současné době oddělení ARO nedisponuje 21 svodovým EEG vhodným pro intenzivní péči, proto
není možné efektivně léčit velmi nebezpečné, tzv. nekonvulzivní záchvaty, které jsou příčinou poškození
mozku. Nové anesteziologické přístroje zásadně přispějí ke zvýšení bezpečnosti a šetrnosti anestezie. Pořízení
nového agregometru má stěžejní význam pro včasnou detekci a odhalení příčin poruch srážení krve.
Pacientské monitory jsou stěžejním zařízením pro sledování základních vitálních funkcí. Nové technologie
v této oblasti umožňují sledování většího počtu parametrů a tím přispějí ke snížení komplikací při léčbě. S
rostoucím počtem rizikových těhotenství a výskytem vážných poruch v těhotenství je třeba pořídit
technologicky zdatnější kardiotokografy, které umožňují podrobnější monitoring stavu matky a plodu. Nové
plicní ventilátory umožní minimalizovat negativní důsledky umělé plicní ventilace a efektivněji řešit léčbu u
rostoucího počtu komplikovaných pacientů s respiračními selháními.
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Jedná se o zdravotní techniku :
Anesteziologické přístroje
Pacientské monitory JIP
Kardiotokografy vč.telemetrie
Plicní ventilátory
Agregometr
EEG
Přístroj na intravazální regulaci teploty pacienta
1. 2Časový harmonogram projektu
Termín předání žádosti :
Hodnocení projektu předpoklad :
Předpokládaný termín přípravy výběrového řízení a podpis smlouvy
Ukončení projektu vč. vyúčtování

28.2.2014
31.7.2014
1.8.2014 - 1.12.2014
30. 9.2015

2.3 Finanční náročnost projektu
Způsobilé výdaje :
Nezpůsobilé výdaje :
Celkové výdaje :

23 087 834,50 Kč vč. DPH
365 420,00 Kč vč. DPH
23 453 254,50 Kč vč. DPH

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila v rámci ROP NUTS II Severovýchod 39. Výzvu.
V rámci této výzvy budou podpořeny investice do výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení.
Jedná se o projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní sítě v rámci IOP.
Výše dotace je 100%.
 28.2.2014 -KNL,a.s. podala žádost o dotaci.
 Způsobilé výdaje projektu 23.087.834,5 Kč
 Předpoklad časového harmonogramu: uzavření smlouvy o dotaci 07/2014
Výběrové řízení 08-12/2014
Ukončení projektu 09/2015
 Pořizovaná zdravotní technika : anesteziologické přístroje, pacientské monitory JIP,
kardiotokografy, plicní ventilátory,agregometr, EEG, přístroj na intravazální regulaci teploty
pacienta.
Mapování potřebnosti na vybavení specializovaných center
MZČR provádí mapování finančních potřeb pro vybavení specializovaných center nemocnic.
Mapování se provádí pro jednání MZČR s řídícím orgánem IOP -MMR ČR, o vyhlášení nové
výzvy
KNL,a.s. zaslala tyto požadavky:

Kardiocentr
um

centrum

požadavek
Angio CT - nové (128sl.)
Upgrade MRI PhilipsAchieva 1,5 T
Angiografická linka- upgrade
Echokardiograf high-end třídy
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Traumacentru
m

Intraaortální balónková kontrapulzace
Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV (3x)
Perkutánní systém pro mechanickou podporu srdeční
Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii
Ablační jednotka
Mechanická trombektomie - KC - systém pro
mechanickou trombektomii

Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací na pavilonu
B

1 000 000
1 500 000
3 000 000
1 000 000
500 000
600 000
53 250 000

9 000 000

Cerebro

Onkologie

9 000 000
Brachyradioterapie vč. plánovacího systému a C
ramene
PET/CT
endoskopická sestava pro miniinvazivní operativu
C rameno s možností DSA

Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní
ventilaci (UPV) 2x
Angiografická linka upgrade
Lůžko resuscitační vybavené
2 ks
Lůžko JIP vybavené
3ks
Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii (3x)
Přístroj na měření funkce krevních destiček
Defibrilátor s monitorem a externí stimulací
C rameno s vysokým rozlišením s funkcí peroperační
3D rekonstrukce, nebo digitální subtrakční angiografií
(DSA) - max. 1 ks
Kavitační ultrazvukový aspirátor (CUSA)
Motorový systém pro neurochirurgickou operativu
Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační
zpětnou vazbou
Motodlahy pro horní a dolní končetiny
Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce
Systém pro nácvik kognitivních funkcí
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20 900 000
50 000 000
7 000 000
6 000 000
83 900 000

1 500 000
5 500 000
3 000 000
6 000 000
2 730 000
550 000
250 000

3 500 000
2 400 000
600 000
1 800 000
300 000
2 000 000,00
12 500,00
30 142 500
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celkem požadavky

176 292 500

Předseda DR informoval o schůzce s obchodním ředitelem a o vyjasnění podmínek, za jakých budou
vypisována výběrová řízení, neboť v minulosti nebyli oslovováni dodavatelé v širším měřítku, jak v ČR, tak i
v zahraničí, a své nabídky podávali dodavatelé, kteří ceny stanovili na horní hranici a nabídky se od sebe lišily
pouze minimálně.
Upozornil na webovou stránku www.e-zakazky.cz, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti k jednotlivým
výběrovým řízením. Pokud budou dotazy k některým zakázkám, bude na ně odpovězeno.
Předseda DR se položil několik otázek na heliport – vícepráce a méněpráce, změny v prováděcí dokumentaci
a dopady všech změn na cenu díla.
Hlasování o usnesení:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. po projednání bere na vědomí informaci o projektech dle důvodové
zprávy a schvaluje:
Realizaci projektů a jejich financování s předpokládanými rozpočtovými náklady:
1. Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL a.s. ve výši : 9 679 620,- Kč vč. DPH,
2. Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. ve výši : 23 453 254,50 Kč
vč. DPH za finanční pomoci ROP, vyhlášené výzvy č. 39 s možností úhrady 100 % uznatelných
nákladů. Neuznatelné náklady uhradí KNL z vlastních zdrojů, a ukládá MUDr. Luďkovi Nečesanému,
MBA, generálnímu řediteli:
1. Zahrnout toto financování projektů do investičního plánu KNL r. 2015
2. Písemně informovat představenstvo a dozorčí radu o průběhu projektů.
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
Předseda DR informoval o žádosti představenstva na schválení výběrového řízení na telekomunikační služby, které by
měla KNL, a.s. vypsat. Navrhl, aby hlasovalo o návrhu, zda souhlasí s předloženou zadávací dokumentací a se
zahájením otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby č. VZ2014001 Telekomunikační služby
v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby s předpokládanou hodnotou zakázky na 3
roky cca 28 000 tis. Kč.Smyslem tohoto výběrového řízení je i nadále umožnit rodinným příslušníkům zaměstnanců
telefonovat za vysoutěžené ceny,tedy z celkové částky je většina fakturované částky následně nad rámec limitů pro
zaměstnance přefakturována konkrétním zaměstnancům.
Hlasování o usnesení:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí s předloženou zadávací dokumentací a se zahájením otevřeného
zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby č. VZ2014001 Telekomunikační služby v síti operátora

www.nemlib.cz
21

Stránka 19 z

mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby s předpokládanou hodnotou zakázky na 3 roky cca
28 000 tis. Kč.

5. Informace o týmu stavebně-invetičního rozvoje KNL
Náměstkyně hejtmana LK Bc. Zuzana Kocumová informovala o setkání pracovního týmu – vytipována byla
kritéria, která byla rozebrána svými gestory, do příští schůzky by měly být posouzeny varianty. Předseda DR
uvedl, že se zatím pracuje s variantami Textilana, letiště a areál nemocnice, přičemž varianta v areálu
nemocnice má i řešení postupné revitalizace nemocnice formou jednotlivých pavilonů. Další krokem poté
bude studie proveditelnosti. Příští schůzka týmu pracovního týmu by měla hodnotit kvantifikovaná kritéria.
Nad tématem proběhla diskuse.
6. Zpráva o projektu Kvalita očima pacientů
Předseda DR informoval o výsledcích zprávy Kvalita očima pacientů – KNL, a.s. vychází dobře. Hodnocení
ukazuje na některé aspekty, které jsou slabinami materiálu. GŘ přislíbil DR, že se s materiálem a s výsledky
v jednotlivých oblastech bude pracovat a to i z hlediska dynamiky změn, toto šetření již proběhlo
poněkolikáté.
7. Různé:
Spor s firmou Cedes
GŘ informoval o sporu se společností Cedes Logistik, s.r.o., která vyvolala jednání s KNL, a.a., jež byla
zastoupena Ing. Mgr. Milanem Trpišovským, MBA, firmu Cedes Logistik zastupoval obchodní ředitel Miloš
Vojtíšek. GŘ požádal DR o stanovisko k dalším postupu.
Účelem schůzky byl požadavek společnosti Cedesu, aby došlo k naplňování smlouvy o distribuci
zdravotnického materiálu po areálu nemocnice, třeba i v modifikované formě, která byla uzavřena začátkem
loňského roku. Nemocnice sdělila zástupci Cedesu, že efektivita této smlouvy měla být potvrzena v praxi
zkušebním a ověřovací provozem, který proběhl v průběhu prvního pololetí roku 2013. Tento záměr byl
následně znalyzován a vyhodnocen bývalým vedením jako nevýhodný a následně nemocnice požadovanou
činnost zabezpečila efektivněji vlastními zaměstnanci a potvrdila, že i nadále distribuci zdravotnického
materiálu po areálu chce v této strategii pokračovat.
Cedes namítá, že nebyl dostatečně s důvody nenaplňování smlouvy seznámen a pokud nemocnice, třeba i
s pozměněným objemem plnění, jak finančně, tak objemově nezačne naplňovat již zmíněnou smlouvu, reálně
zvažuje možnost vymáhání svých práv soudní cestou. Právní kancelář v této věci doporučila řešení soudní
cestou.
DR vzala informaci na vědomí.
Vidimed Karlovy Vary a Vidimed Zrakové centrum
EŘ informovala o tom, že dne 25. 2. 2014 obdržela KNL, a.s. dvě upomínky od výše uvedených společností.
Zrakové centrum VIDIMED s. r. o. vystavila dne 10. 12. 2013 fakturu na provizi za 3. čtvrtletí 2013 na částku
217 800,-- a dne 3. 2. 2014 za totéž za 4. čtvrtletí 2013 na tutéž částku. Celkem je to 435 600,--Kč. Tyto
faktury byly vystaveny na základě Smlouvy o provizi uzavřené dne 1. 7. 2011 a podepsané předsedou
představenstva MUDr. Konrádem. VIDIMED Karlovy Vary s. r. o. vystavila dne 24. 3. 2013 proforma
fakturu na částku 1.633.500,-- Kč na základě Mandátní smlouvy o právním a analytickém poradenství ze dne
10. 1. 2012 podepsané předsedou představenstva Ing. Veselkou. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 12
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měsíců. V upomínce se firma odkazuje na Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 29. 3. 2012. Tento dodatek není
na právním oddělení uložen. Také proforma faktura nebyla v roce 2013 předána do finanční účtárny ke
zpracování.
KNL, a.s. vyzvala obě společnosti, aby řádně doložily předměty plnění, osloven byl přednosta kardiocentra
MUDr. Rostislav Polášek i primář očního oddělení MUDr. Martin Bulíř, zda s těmito firmami jednali a jejich
vyjádření bude součástí snahy v právní rovině dořešit tyto kauzy.
Nákup energií na burze
GŘ informoval o rozhodnutí představenstva KNL, a.s. o podepsání Smlouvy o možnosti postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu za KNL i její dceřinné společnosti a
posoupení smlouvy k vyjádření v dozorčí radě KNL, a.s. Jedná se o nákupu plynu a elektřiny přes
Českomoravskou komoditní burzu, skrze Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu, ke které může KNL, a.s., NELI servis, s.r.o. a NEMPRA
spol. s r.o. na návrh Libereckého kraje přistoupit. Dále předložil přehled vývoje cen a doporučil ke smlouvě
přistoupit. Jelikož celkový objem operace je v částce nad 20 mil. Kč, schválení náleží DR.
Hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s.schvaluje podpis Smlouvy o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu.
DRNR nemocnice v Turnově
V Turnově proběhlo jednání s řidiči DRNR, kde byly oznámeny přijaté změny v systému provozování
ztrátové dopravy, neboť současný systém je zcela nevyhovující a neefektivní. V porovnání s efektivitou např.
společnosti Česká sanita, jsou sanity turnovské DRNR využívány jen na 60%, navíc mzdové podmínky řidičů
neodpovídají realitě a jsou nekonkurenceschopné ve vazbě na výnosy.
Závěr:
Termín příštího zasedání DR bylo stanoveno na 8. dubna 2014 od 15 hodin v budově B, zasedací místnosti
kardiologie 5. patro. Zároveň předseda DR navrhl, aby se květnové zasedání uskutečnilo v turnovské
nemocnici. Termíny zasedání v roce 2014 jsou: 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.
Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.
……………………………
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Předseda dozorčí rady KNL, a.s.
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