Z Á P I S č. 6/2015
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum:

12. 5. 2015

Doba konání:

15.00 – 18.00 hodin

Místo:

KNL, a.s. – zasedací místnost kardiologie

Přítomni:

MUDr. Pavel Buchvald - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Lena Mlejnková - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s.

Omluveni:

Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté:

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Mgr. Petr Tulpa
Ing. Alena Kuželová, MBA

Svolavatel jednání:

Lena Mlejnková

Zapisovatelka:

Mgr. Barbora Silná

Usnášeníschopnost:

Vzhledem k účasti 7 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za
usnášeníschopné.

Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Kontrola úkolů
Nemocnice s poliklinikou Semily
Zpráva o hospodaření KNL, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 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, oddíl B, vložka 1651
IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933

5) Investiční činnost
6) Majetkoprávní operace – odkup pozemku Jablonné v Podještědí a přípojka Vzdušná ulice
7) Různé

Průběh zasedání dozorčí rady
Zasedání dozorčí rady (DR) zahájila předsedkyně Lena Mlejnková a nechala hlasovat o progamu jednání. Na
jednání navrhla další bod, který se týká semilské nemocnice a pozvala na jednání ředitelku semilské
nemocnice Ing. Alenu Kuželovou, MBA. Bod byl zařazen za bod č. 2 – Kontrola úkolů.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Kontrola úkolů
Z předcházejícího jednání nebyly žádné úkoly ke kontrole.
Na jednání v 15. 10 přišli ing. Tomáš Hocke a MUDr., Mgr. Jaroslav Porš.
3. Nemocnice s poliklinikou v Semilech
GŘ informoval o tom, že byl osloven dopisem ředitelkou Nemocnice s poliklinikou v Semilech Ing. Alenou
Kuželovou, MBA. V dopise žádá o návrh řešení situace v semilské nemocnici z pohledu KNL, a.s. jako
strategického partnera v co nejkratší době vzhledem k závažnosti situace. Uvádí rovněž, že budoucnost
semilské nemocnice je bez vstupu strategického partnera velmi nejistá, pokud se nepodaří domluvit se s KNL,
a.s., bude vedení semilské nemocnice zvažovat vstup jiného strategického partnera, zřejmě ze soukromé sféry,
neboť v tuto chvíli již nějakou nabídku obdrželi. Přes deklarovanou spolupráci od MMN v Jilemnici se dosud
nedaří realizace přislíbeného ze strany MMN v Jilemnici, což vede k potřebě hledání jiného řešení. GŘ
nastínil pohled na semilskou nemocnici, ve které aktuálně liberečtí lékaři pomáhají vykrývat chirurgické
ambulance, což není dlouho udržitelné. Semilská nemocnice je ve velmi dobrém technickém stavu, akuálně
jsou v ní zcela nové operační sály dotované z evropských prostředků ve výši 16 mil. Kč. Pokud by byl
realizován projekt fúze se semilskou nemocnicí, musí schválit akcionáři na valné hromadě.
Lena Mlejnková, informovala o tom, že se semilské zastupitelstvo situací zabývalo a schválilo předběžně
změnu právní formy na s.r.o., následně rada města doporučila schválení Zakladatelské listiny.
Ředitelka semilské nemocnice Ing. Alena Kuželová, MBA informovala o situaci v nemocnici, sdělila, že přes
opakovaně deklarovanou pomoc ředitele MMN, jilemnická nemocnice nakonec pomoc neposkytla žádnou.
Odůvodnila tím, proč oslovila GŘ KNL, a.s., přestože bylo deklarováno, že KNL nemá o fúzi zájem. Členům
DR sdělila, že toto je jediná možná forma záchrany pro semilskou nemocnici, v opačném případě by muselo
Město Semily přijmout nabídku některých ze soukromých subjektů.
Radní LK pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa konstatoval, že stanovisko LK je zřejmé, neboť všechny strany
mají ve svém programu zachování veřejného zdravotnictví v LK. Podpora ze strany LK je tedy zřejmá a vstup
soukromého subjektu nepodporuje.

www.nemlib.cz
12

Stránka 2 z

Člen DR a starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke se dotázal, jaká byla chronologie jednání s jilemnickou
nemocnicí. Zároveň uvedl, že je pro něho nepochopitelné, proč nechce jilemnická nemocnice spolupracovat.
Ing. Kuželová uvedla, že do 30. 4. byla opakovaně ujišťována ředitelem jilemnické nemocnice
MUDr.Kalenským, že jilemničtí lékaři zajistí výpomoc na interním oddělení. Postupně ale bylo z lékařské
obce zřejmé, že se žádní lékaři z jilemnické nemocnice na výpomoc do semilské nemocnice nechystají.
Namísto toho byl primář interního oddělení NsP dne 30.04. informován primářem int.odd.MMN v Jilemnici o
možné formě pomoci pro NsP v podobě, že NsP má poslat pacienty na int. oddělení jilemnické nemocnice,
ale i se sesterským personálem NsP, aby byli schopni se o pacienty bezpečně postarat.
Následně ředitel jilemnické nemocnice od 1. 5. odjel na dovolenou a při mailové komunikaci dne 11. 5.
uvedl, že nemá jak lékaře přimět k výpomoci v semilské nemocnici.
Lena Mlejnková uvedla, že jediná pomoc přišla pouze z liberecké nemocnice. Jilemnická nemocnice
explicitně nevyslovila, že spolupracovat nechce, nicméně aktivita ze strany jilemnické nemocnice je nulová.
Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. uvedl, že nebezpečí vstupu soukromého subjektu do LK je zřejmé.
Partnerství s turnovskou nemocnicí se vyplatilo oběma nemocnicím a funguje velmi dobře. Spolupráce se
semilskou nemocnicí je daleko komplikovanější. Navrhl dát mandát představenstvu KNL, aby situaci
zanalyzovalo a výsledek předložilo DR. Pokud by partnerství přineslo problém pro KNL a závažný závazek,
bude zvažovat své rozhodnutí fúze se semilskou nemocnicí.
Členka DR Bc. Zuzana Kocumová se podivila nad původně kategorickým postojem KNL, že o fúzi se
semilskou nemocnicí nemá zájem a nyní se postoj změnil. Nevnímá ho negativně, nicméně ji zajímaly
okolnosti změny stanoviska.
Člen DR Ing. Jaroslav Knížek se dotázal, jaký postoj k tomu má LK.
Radní Tulpa uvedl, že cílem LK je zachovat veřejnou nemocnici a LK preferoval spojení jilemnické a
semilské nemocnice, které se však nyní jeví jako nereálné. Proto podporuje spojení s libereckou nemocnicí,
protože dalším logickým krokem ze strany Semil by byl vstup soukromého subjektu do zdravotnictví
Libereckého kraje.
Členka DR Bc. Kocumová se dotázala, jak vidí GŘ synergické efekty se semilskou nemocnicí.
GŘ od začátku podporoval spojení s jabloneckou nemocnicí. Pokud jde o semilskou nemocnici – její obrat je
cca 150 mil. Kč, a synergické efekty s KNL jsou možné. Zároveň je v ní možné optimalizovat zdravotní péči
– může docházet k participaci s libereckou i turnovskou nemocnicí, kdy by se podařilo snížit čekací doby
v liberecké nemocnici a přesunout do Semil jednodenní operativu a ulevit tak všem nemocnicím. Jilemnická
nemocnice jako příspěvková organizace, která nesměřuje k transformaci na obchodní společnost, proto
nemůže semilské nemocnici výrazně pomoci. Může jí pouze zajistit obslužné provozy, což bude pro
semilskou nemocnici velmi nákladné kvůli uplatnění DPH na služby. Zároveň nastínil možnosti budoucí
spolupráce.
Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, zda má KNL kapacitu pro řízení semilské nemocnici a jak by se
případně nově vzniklý subjekt se semilskou nemocnicí jmenoval.
GŘ odpověděl, že je nezbytné vše řešit v několika etapách. Ve zdravotnické části tyto kapacity na řízení
postrádáme, v případě nezdravotnických provozů kapacita částečně je. Pojmenování nového subjektu při
spojení se semilskou nemocnicí by bylo možné. Nyní je třeba si stanovit, co je třeba primárně zachránit.
Na příští DR dostanou členové DR analýzu pro potřebné rozhodnutí.
Hlasování:
Pro: 9
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Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí žádost ředitelky ing. Aleny Kuželové, MBA o aktuální
situaci v Nemocnici s poliklinikou Semily. Dozorčí rada ukládá generálnímu řediteli KNL, a.s. MUDr.
Luďkovi Nečesanému, MBA zpracování analýzy spojené se semilskou nemocnicí.

4. Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
Předsedkyně DR Lena Mlejnková k tomuto bodu předala slovo GŘ, který informoval o stavu hospodaření
KNL, a.s. – viz. přílohy materiálu.
1. Shrnutí ekonomické situace KNL a úhrady ZP
Na základě možných nejasností ohledně „náhlé“ potřeby realizovat negativní ekonomická opatření
proti roku 2014 shrnujeme důvody snížení výnosů a příjmů KNL:
a) Nárůst úhrad deklarovaný vyhláškou + 40 mil. Kč (hospitalizace, ambulance). ALE proti tomu:
b) Úhradové mechanismy a výpadek příjmů Kardio
V roce 2015, na základě úhradové vyhlášky, došlo ke snížení úhrad za stenty a katetry (kardiologie).
- V roce 2014 byl obrat vykázaných stentů a katetrů (tedy uhrazených od ZP) za cca 130 mil. Kč;
obratovým bonusem jsme dosáhli konečných cen za cca 80 mil. Kč (tedy bonus cca 50 mil. Kč).
V roce 2015 lze předpokládat úhradu za maximálně cca 85 mil. Kč a konečné ceny zatím +/- stejné
jako v roce 2014 (tedy bonus cca 10 mil. Kč). Výpadek v bonusech (příjmech) cca -40 mil. Kč
c) Další snížení bonusů v lécích cca 15 mil. Kč
d) Nárůst osobních nákladů:
a. Tarifní příplatek 40 mil. Kč / rok
b. UPS 10 mil. Kč / rok
c. Budgety (neobsazená místa v person. plánu) .
e) Nárůst spotřeby vybraných materiálů proti I. Q 2014 + 3 mil. Kč
Dále růst investic do vybavení oddělení + předfinancování dotačních projektů + vypracování
záměrů pro podání žádostí o dotace = růst výdajů a vliv na finanční toky.
Na popsanou situaci musí být v I. pol. Přijata taková opatření, která umožní KNL pružněji reagovat
na další případná striktní opatření v úhradách od ZP. KNL si musí vytvořit polštář pro další období.
Všechna pozitivní vyjednávání se ZP pak mohou být promítnuta do motivačních faktorů pro
zaměstnance a pacienty (za předpokladu, že budou dodržena všechna přijímaná opatření – pozitivní
listy, výběry v lékárnách, výkonnost).
-

2. Ekonomika
Hospodářský výsledek za 1 až 3/2015 skončil ziskem ve výši + 953 tis. Kč za obě nemocnice:
- Liberec = zisk + 939 tis. Kč
- Turnov = zisk + 14 tis. Kč
Jen březen skončil ziskem + 189 tis. Kč
(Liberec +107 tis. Kč; Turnov + 82 tis. Kč)
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Březen 2015
V nákladech proti 2/2015 narostly materiálové náklady:
- Spotřeba SZM na nejvyšší úrovni (i proti roku 2014) - především oddělení s intenzivní péčí
(ARO, JIP CHIR, Kardio, Operační sály)
- Obvazový materiál
- Spotřeba z konsignačních skladů (vybraná odd.)
3. Zdravotní péče za 1 - 3/2015
Liberec
Liberec, plnění péče dle ZP za I. Q 2015
(optimálně 25 %)
Hospitalizace
ZP 111
ZP 201
ZP 205
ZP 207
ZP 209
ZP 211

28%
30%
37%
23%
28%
25%

Ambulance
0
-1
-1
1
0
0

24%
25%
40%
23%
27%
26%

1
1
-1
1
0
0

Plnění je počítáno k maximálním limitům úhrad, z vykázaných dat v AMIS, a k průměrnému plánu
na 3 měsíc; bez balíčkových úhrad (BL, Kardio)
Ambulance
- Dotažení výkonnosti v březnu:
o Nárůst
 Kardiologie (katlab)
 chirurgie
 hematologie
 neurocentrum
 onkologie + Radioterapie
 RTG
Turnov
Turnov, plnění péče dle ZP za I. Q 2015
(optimálně 25 %)
Ambulance
Hospitalizace
ZP 111
27%
0
27%
ZP 201
31%
-1
26%
ZP 205
26%
0
25%
ZP 207
19%
1
23%
ZP 209
20%
1
28%
ZP 211
39%
-1
25%
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Hlasování o usnesení:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor
hospodaření společnosti za období 3/2015.
5. Investiční činnost KNL, a.s.
GŘ informoval o stavu investičních projektů v KNL:
ROP – gamakamera
Stav projektu ke dni 31. 3. 2015

Technologická část - II. opakované výběrové řízení:
 17. 12. 2014 byly na ROP předány podklady „Výběrového řízení“ ke kontrole před podpisem
„Kupní smlouvy“
 2. 3. 2015 – ukončena kontrola průběhu výběrového řízení ze strany ROP před uzavřením „Kupní
smlouvy“ a „Servisní smlouvy“
 25. 3. 2015 uzavřena se společností GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
„Kupní smlouva“
16.648.390,- Kč vč. DPH
„Servisní smlouva“ po dobu 6 let 6.534.000,- Kč vč. DPH
Stavební část - III. opakované výběrové řízení:
 25. 2. 2015 - vyhlášeno III. opakované výběrové řízení na stavební část projektu
 30. 3. 2015 – odesláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
PULSKLIMA, spol. s r.o., 4.891.971,34 Kč bez DPH
 Předpoklad uzavření SOD cca 24. 4. 2015
ROP – přístroje
Stav projektu ke dni 24. 4. 2015
II. Opakované výběrové řízení na dodávku „přístrojů“ 6 částí (2. 3. 4. 5. 7. 8.)
 13. 4. 2015 – otevírání obálek
 16. 4. 2015 – zrušena část 5 (agregometr) a část 7 (přístroj na intravazální regulaci teploty
pacienta) z důvodu přijetí pouze jedné nabídky
 24. 4. 2015 – se uskutečnilo 1. jednání hodnotící komise II. Opakovaného výběrového řízení
pro část 2 (monitory), část 3 (kardiotokografy), část 4 (plicní ventilátory),
část 8 (monitory JIP)
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Pro část 6. EEG
 18. 3. 2015 - předány na ROP podklady o průběhu VŘ ke kontrole před podpisem Kupní smlouvy.
Informace o kontrole ze strany ROP zatím nebyla podána.
Pro část 1. anesteziologické přístroje
 16. 4. 2015 - předány na ROP podklady o průběhu VŘ ke kontrole před podpisem Kupní smlouvy.
Informace o kontrole ze strany ROP zatím nebyla podána.
ROP – lůžka
Stav projektu ke dni 24. 4. 2015
 1. 4. 2015 – vydán protokol o administrativní kontrole průběhu VŘ - s kladným doporučením
pro uzavření „Kupních smluv“.


21. 4. 2015 uzavřeny „Kupní smlouvy“ se společností LINET spol. s r.o.

150 lůžek vč. matrací a nočních stolků:
10 lůžek JIP vč. matrací:

6.372.494,25 Kč vč. DPH
2.276.540,00 Kč vč. DPH

IOP- onkologie
Stav ke dni 24. 4. 2015
Technologická část
 Otevření obálek s nabídkami proběhlo 27. 3. 2015
 Byly podány 2 nabídky
 Proběhlo hodnocení nabídek, jako nejvhodnější nabídka byla doporučena komisí nabídka firmy
Sdružení Synergy II. Liberec
 Do konce dubna bude na MZČR odeslána dokumentace výběrového řízení s návrhem kupní smlouvy
na kontrolu.
Přístroje
Stav ke dni 24. 4. 2015
 Dne 17. 3. 2015 bylo odesláno předběžné oznámení k zakázce
 Dokončena příprava zadávací dokumentace (4 přístroje)- složitá technická specifikace
 Konec dubna - odeslání zadávací dokumentace na MZČR ke kontrole.
IOP – traumatologie
Stav ke dni 24. 4. 2015
 výběrové řízení na přístroje je v realizaci – předmětem dodávky je 32 přístrojů rozdělených do 19
skupin
 otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 13. 4. 2015
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 nabídky 11 skupin postupují k hodnocení, nabídky na 2 skupiny budou otevírány až 23. 6. 2015 a 6
skupin bylo zrušeno – bude vyhlášeno nové VŘ
 Z tohoto důvodu bylo podáno na MZČR Oznámení o změně na etapizaci projektu, aby 11 částí se
mohlo dále realizovat (podpisy KS , dodávky přístrojů a platby).
I. etapa VŘ (11 skupin) – uznatelné náklady 39 969 842,41 Kč
II. etapa VŘ 2. Vyhlášení (6 skupin) a 2 skupiny později otevírané – uznatelné náklady 16 213 950,35
Kč
 Po dokončení I.etapy se bude podávat žádost o platbu na MZČR na proplacení dotace.
 Na MZČR bude zaslána nová ZD pro 2. vyhlášení VŘ
TAČR
Stav ke dni 31. 3. 2015
1. Zlomeniny pánve
 Projekt probíhá dle schváleného harmonogramu
2. Pokročilé robotické rehabilitační přístroje
 TAČR vydal souhlasné stanovisko k průběžné zprávě za rok 2014
 Projekt probíhá dle schváleného harmonogramu
Stavby
V prvním čtvrtletí se v různém stupni rozpracovanosti realizovalo 15 stavebních projektů schválených
představenstvem, které jsou uvedeny v příloze č. 1. V celkovém plánovaném nákladu 56 830 tis. Kč.
Fakturace za stavební akce v 1. čtvrtletí je 32 321 tis. Kč. Specifikace jednotlivých akcí včetně rozdílu
nákladů plánu a skutečnosti (více práce) jsou uvedeny ve výše jmenované příloze.
1. přípojka elektro bývalé budovy VZP 1 000 tis. Kč (zpracovává se dokumentace).
2. Turnov přemístění vyšetřovny SONO 300 tis. Kč (vyvolaná investice IBD).
Přehled nejdůležitějších akcí:
Interní příjem
Stavební část je ukončena a zkolaudována s celkovým nákladem 6 498 tis. Kč. V současné době probíhá
vybavování zdravotnickým a nezdravotnickým nábytkem s termínem realizace do 30. 4. 2015.
Přístrojové vybavení interního příjmu nebude prozatím vybaveno novou zdravotnickou technikou –
monitory, pumpy, dávkovače atd. s výjimkou ultrazvuku.
1. Ultrazvuk CX 50
1 400 tis. Kč
IBD Turnov
Stavební část – předána žádost na dotaci na MZ ČR
Technologie – připravena dokumentace na VOS – vlastní zdroje
Přestěhování – „sono“ – vyvolaná investice
Rekonstrukce onkologie
I. etapa
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Stavební práce v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží byly ukončeny a prostory předány k užívání. Po
dokončení VZ na lineární urychlovač budou provedeny pouze stavební práce v prostoru ozařoven
lineárních urychlovačů (uchazeči nabídli dodávku dvou lineárních urychlovačů).
Celkový náklad v roce 2015
10 397 tis. Kč
II. etapa
Stavební práce na humanizaci lůžkové části onkologického oddělení včetně výměny dveří byly
ukončeny a prostory předány k užívání.
Celkový náklad
4 734 tis. Kč
Výměna oken na chirurgii
Realizace výměny oken na pavilonu chirurgie započala 13. 4. 2015 s plánovanými vysoutěženými
náklady
16 500 tis. Kč
Toxikologie
Zahájení příprav na přestěhování toxikologie na budovu P. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace a na základě stavebních a dispozičních požadavků se celkový odhad nákladů na realizaci
záměru z plánovaných 4 500 tis. Kč zvyšuje na 6 000 tis. Kč.
Gamakamera
Proběhla VZ na zhotovitele stavby. Od května budou zahájeny stavební práce na objektu a cca tři týdny
bude objekt mimo provoz. Následně bude omezený provoz do konce srpna.
Gamakamera – stavební práce
1 300 tis. Kč
Zdravotnická technika - přístroje
V příloze č. 2 předkládáme přehled plnění investičního plánu schválených přístrojových investic pro
rok 2015 z prostředků nemocnice. Převážně se jedná o investice vyvolané havarijním stavem nebo
rekonstrukcí jednotlivých provozů.
Projekt návazné péče
V první polovině dubna byly předloženy na Krajský úřad Libereckého kraje požadavky na
zdravotnickou techniku dle jednotlivých oddělení v rámci projektu návazné péče. Strategické investice,
které by měly zabezpečit zvýšení kvality návazné péče, byly odevzdány 10. 4. Za Nemocnici Liberec
v úhrnné hodnotě cca 680 000 tis. Kč, za Panochovu nemocnici Turnov cca 70 000 tis. Kč. Celkově
odhad požadavků na projekt návazné péče za KNL dosáhl celkové výše 750 000 tis. Kč (viz.
příloha č. 3).
Stav veřejných zakázek a poptávkových řízení
V příloze č. 4 a č. 5 předkládáme přehled a stav veřejných zakázek a poptávek v roce 2015, se
specifikací fáze jednotlivých zakázek, v jakém stádiu rozpracovanosti se jednotlivé projekty nachází
k 21. 4. 2015.
Veřejné zakázky
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Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.
z toho:
ukončeno
před podpisem smlouvy
probíhá
opakování
příprava

celkem 46 zakázek
6 VZ
3 VZ
19 VZ
14 VZ
4 VZ

Poptávkové řízení
Poptávek celkem
z toho: ukončeno
před podpisem smlouvy
probíhá
příprava

13 poptávkových řízení
7 poptávkových řízení
1 poptávkové řízení
3 poptávková řízení
2 poptávková řízení

IOŘ navrhl usnesení, které schvaluje rozšíření investičního plánu o čtyři další akce.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace o investiční činnosti KNL.
6. Majetkoprávní operace – odkup pozemku Jablonné v Podještědí a přípojka Vzdušná ulice
GŘ informoval o představenstvem schváleném návrhu odkupu pozemku v Jablonném v Podještědí:
 Státní pozemkový úřad nabízí k odkupu pozemek p.č. 1059/1, druh pozemku zahrada, výměra 1710
m2 a pozemek p.č. 1059/2, druh pozemku zahrada, výměra 1698 m2, vše v katastrálním
území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí.
 Předmětné pozemky jsou součástí oploceného areálu LDN Jablonné v Podještědí a tvoří funkční celek
s okolními budovami, které jsou ve vlastnictví Krajské nemocnice Liberec, a.s. Krajská nemocnice
Liberec, a.s., je též oprávněným uživatelem pozemků, jelikož má se SPÚ uzavřenu nájemní smlouvu č.
108N07/39.
 Z výše uvedeného má Krajská nemocnice Liberec, a.s., právo na přednostní odkoupení těchto
pozemků dle dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Pokud chce KNL svého práva využít, musí nejpozdějí do 1. 6. 2015 podat žádost o úplatný převod
těchto pozemků. V opačném případě bude mít SPÚ zato, že se svého práva vzdáváme a pozemky
budou zařazeny do veřejné nabídky pozemků.
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 Co se týče kupní ceny pozemku, dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, se pozemky převádějí za ceny v místě a čase obvyklé. Kupní cenu určí soudní znalec
vypracováním znaleckého posudku. Ceny obvyklé jsou 350 až 400 Kč za metr.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje koupě pozemku p.č. 1059/1, druh pozemku zahrada,
výměra 1710 m2 a pozemku p.č. 1059/2, druh pozemku zahrada, výměra 1698 m2, vše
v katastrálním území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí.

GŘ předložil záměr výměny části pozemku za zápis práva služebnostipropoj sítí k budodě bývalé VZP
ve Vzdušné ulici, s níž má KNL strategický záměr a stala se jejím vlastníkem. Záměr schválilo
představenstvo KNL.
 Nutný propoj datové i elektrické sítě z areálu KNL do nově zakoupené budovy ve Vzdušné ulici je
nejjednodušší cestou projektován mj. po cizím pozemku p.č. 715 v k.ú. Liberec ve vlastnictví paní
Jany Jiránkové. Ta souhlasí s zapsáním práva služebnosti svého pozemku vůči vedené síti výměnou za
část pozemku č. 716/1, který je ve vlastnictví KNL.
 Nájemné od VZP je 175 tis. měsíčně, mělo by tedy investici do propoje pokrýt.
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Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje záměr výměny části pozemku za zápis práva
služebnosti – propoj sítí k budově Vzdušná.
Různé:

Závěr:
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 9. 6. 2015 od 16 hodin. Termín 14.7.2015 bude potvrzen na
příštím zasedání dozorčí rady,další termíny zasedání DR byly stanoveny na 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2015.
……………………………
Lena Mlejnková
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
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