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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:                            8. 4. 2014 

 

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 Korytář 

Lena Mlejnková 

Ing. Tomáš Sláma 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

     

 

Omluven:    Mgr. Jan Marek  

 

Hosté:                             MUDr. Pavel Buchvald 

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Bc. Zuzana Kocumová 

Mgr. Petra Plašková 

    MUDr. Jaroslav Porš 

 

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 proběhne formou per rollam. 

 

Program: 
 

1)  Zahájení 

2)  Kontrola úkolů 

3)  Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

4)  Investiční činnost 

5)  Informace o týmu stavebně-investičního rozvoje KNL 

6)  Různé 
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Průběh zasedání dozorčí rady 

 

Předseda DR přivítal na jednání nové členy dozorčí rady KNL, a.s. a informoval o tom, že jednání DR nebude 

usnášeníschopné, neboť se z jednání omluvil člen Mgr. Jan Marek. Hlasování k bodům tedy bude per-rollam. 

Zároveň požádal členy DR, aby hlasovali i o usneseních z březnového zasedání zpětně per-rollam. 

Předseda DR nechal hlasovat o navrženém programu – hlasování proběhlo 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 minulých 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. 

 

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

GŘ informoval přítomné o ekonomické situaci společnosti. Hospodářský výsledek za únor za obě nemocnice 

je zisk 2 402 tis. Kč. Z toho nemocnice v Liberci 1 741 tis. Kč zisk a nemocnice v Turnově zisk 661 tis. Kč. 

Od počátku roku je celková ztráta 3 460 tis. Kč. Změnil se hospodářský výsledek za leden, protože byly 

doúčtovány vnitropodnikové výnosy a náklady a opravena spotřeba energií v Turnově. V únoru poklesly 

náklady na materiál v nemocnici v Liberci o více než 7 mil. Kč proti minulému měsíci. Největší pokles je u 

biologické léčby. V nemocnici Turnov byly v únoru zaúčtovány bonusy za materiál ve výši 1 mil. Kč. Proti 

lednu také v Liberci poklesly osobní náklady zhruba o výši odměn vyplacených v lednových výplatách. Nižší 

v obou nemocnicích jsou náklady na energie. Výnosy jsou účtovány podle výkonnosti daného měsíce a 

dohodnutých parametrů úhrad pro celý rok 2014. Tyto úpravy se týkají kardiologie a biologické léčby. Z 

tohoto důvodu jsou rozdíly mezi oběma měsíci letošního roku v nemocnici v Liberci. Bonusy za některé 

materiály v Liberci budou zúčtovány až po skončení 1. čtvrtletí 2014. Teprve potom bude možné detailněji 

vyhodnotit náklady na spotřebu materiálu a tím i předpokládaný vývoj hospodaření v roce 2014.  

Hospodaření PNT za rok 2013 – v nemocnici v Turnově proběhl audit hospodaření za rok 2013. Výsledek 

hospodaření je již konečný. Ztráta je ve výši 26 935 tis. Kč. 

Porovnání hospodaření PNT mezi roky 2012 a 2013 v tis. Kč: 

 

  2012 2013 rozdíl 

prodané zboží 1 195 0 -1 195 

náklady na materiál a energie 73 362 66 563 -6 799 

Služby 19 565 22 275 2 710 

osobní náklady 147 384 138 872 -8 512 

daně a poplatky 1 040 581 -459 

Odpisy 15 238 7 927 -7 311 

provozní náklady 1 446 2 776 1 330 

Rezervy 105 3 599 3 494 
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finanční náklady 103 277 174 

náklady celkem 259 438 242 870 -16 568 

    tržby za zboží 1 415 6 -1 409 

tržby za služby  246 451 212 950 -33 501 

provozní výnosy 3 078 2 843 -235 

finanční výnosy 8 136 128 

výnosy celkem 250 952 215 935 -35 017 

    hospodářský výsledek -8 486 -26 935 -18 449 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2013 ovlivnilo velmi významné snížení výnosů, které se nepodařilo vyrovnat 

snižováním nákladů.  

Nemocnice má základní kapitál 205 200 tis. Kč. V důsledku ztrát v minulých letech je ke konci roku 2013 

vlastní kapitál jen ve výši 129 769 tis. Kč. 

GŘ dodal, že je nezbytné vyřešit otázku ceny stravy, která je dodávána do některých zařízení v Turnově, tato 

cena je nerentabilní a je třeba dojednat změnu podmínek = navýšení ceny za stravovací jednotku o 6 až 10 Kč, 

což by znamenalo zlepšení hospodaření PNT v řádu 100 tis. Kč/měsíc. V současné době je jedna stravovací 

jednotka pro městské organizace cca o 6 až 10 Kč nižšší než pro zaměstnance PNT. 

Člen DR Ing. Tomáš Hocke uvedl, že se jedná o domov důchodců a dům sociálních služeb v Turnově, což 

jsou městské příspěvkové organizace. V minulosti byl stravovací provoz modernizován z dotace Nadace pana 

Horáčka. 

Předseda DR upozornil, že management KNL se musí k této otázce stejně jako DR postavit s péčí řádného 

hospodáře. Na příští jednání DR připraví GŘ analýzu. 

 

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 únor 2014. 

 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

GŘ informoval o investiční činnosti v KNL, a.s. dle přehledu velkých investičních záměrů: 

 

CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM – IOP 

 

Rekapitulace projektu 

 

 15. 3. 2011 byla podána žádost o dotaci 

 28. 12. 2011 MZČR vydalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termíny: 

                                                                           zahájení projektu 1.1.2012 
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                                                                           Jedno etapový projekt s dokončením  30.9.2012  

              Investiční náklady projektu jsou 58.757.445,- Kč , z toho dotace EU   49.943.828,-Kč    

                                                                                                                 dotace KÚLK   8.813.617,-Kč 

             IN  jsou z rozpočtu projektu, reálné vysoutěžené ceny  jsou nižší. 

             MZČR vydalo doposud celkem osm Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

             KÚLK poskytl dotaci dle Smlouvy č.OLP/2408/2012. 

 

 01/2012-03/2012 byl prováděn cenový průzkum, připravována ZD projektu, došlo ke změně DPH – 

MZČR vydalo nové Rozhodnutí s termínem dokončení projektu 31.8.2013. 

 4. 5. 2012 bylo podáno Oznámení předběžných informací do Věstníku VZ 

 05/2012-02/2013 probíhala kontrola zadávací dokumentace  na MZČR - experti požadovali stále nové 

informace, došlo k ověřování aktuálnosti cen ze strany MZČR 

 2. 4. 2013 (po schválení ZD MZČR ) byla vypsána nadlimitní veřejná zakázka, podle §98 

zák.137/2006 Sb. rozdělena na 17 částí. 

Bylo dokončeno 8 částí -  podepsány kupní smlouvy  

9 částí VŘ bylo zrušeno, z toho důvodu 

KNL podala žádost o prodloužení a o povolení JŘBÚ u dvou částí. 

 Vydáno nové Rozhodnutí MZČR- došlo k etapizaci projektu s termínem dokončení 31.12.2014: 

I.etapa ve výši 14.216.348,- zrealizována, 18.10.2013 KNL obdržela dotaci ve výši 12.083.894,- 

II.etapa ve výši 7.501.313,- zrealizována, podána na MZČR žádost o platbu 

 31.12.2013 bylo vydáno nové Rozhodnutí MZČR – termín realizace III.etapy projektu 31.5.2014: 

III.etapa se skládá ze dvou JŘBU a VŘ na 7 částí . 

JŘBÚ jsou zrealizována a podepsány kupní smlouvy (mobilní CT a chem.bioanalyzátor) 

Nabídky na 7 částí jsou v současné době hodnoceny. 

 

  Stav k 30. 10. 2013 

Poskytovatel dotace MZČR vydal rozhodnutí s identifikačním číslem 135D32C000827 a šest 

změnových Rozhodnutí 

         dotace EU 

 

50 258 328 Kč 

      dotace KÚKL 

 

8 869 117 Kč 

      celkem 

 
59 127 445 Kč 

      

         zahájení akce 

 

1.1.2012 

      realizace akce 

 

31.12.2013 
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V současné době je zrealizovaná I. etapa (1.část) a dodány přístroje ve výši 14 216 348,08Kč 

Dne 18. 10. 2013 jsme obrželi na tuto část dotaci ve výši 12 083 894,00Kč. 

Do poloviny listopadu budou dodány přístroje z I. etapy (2. část) ve výši 7 501 313,00. 

Ihned po dodání se musí uskutečnit tisková konference v rámci povinné publicity - zajišťuje 

firma Kalendář Liberecka. 

Nyní je na MZČR ke kontrole ZD na vyhlášení výběr. řízení na II. etapu. 

Výběrové řízení II.etapy bude vyhlášeno během listopadu, ihned po schválení MZ. 

V listopadu 2013 budeme žádat o změnové Rozhodnutí o posun termínu realizace (je již s 

Ing, Laštovicou z MZČR-EF předjednáno)  

 

Podíl KÚKL je řešen Smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OPL/08/201, včetně dod.č.1. 

Finanční prostředky již byly poukázány v plné  výši na účet nemocnice. Na konci roku podáme 

zprávu o realizaci. 

 

Stav projektu ke dni 30. 3. 2014 

 MZČR proplatilo dotaci za II.etapu – 6.351.432,- Kč 

 VŘ na III. etapu – ze sedmi hodnocených částí bylo hodnotící komisí na třech jednáních vybráno 

k realizaci 6 částí. Bylo vydáno rozhodnutí o výběru. Připravují se k podpisu kupní smlouvy. 

  U jedné části ( Elektrofyziologická monitorace motorických a somatosenzorických evokovaných 

potenciálů) je plánováno IV. jednání hodnotící komise dne 1. 4. 2014 , na které byli pozváni oba 

uchazeči.  

 

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 

    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  
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 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 

 29 750 000,-       

dotace KÚLK 14 512 406,-       

  44 262 406,-       

         

zahájení  1.1.2013       

ukončení   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. 

 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. 
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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. 

Stav projektu k 31. 3. 2014 

 Poskytovatel dotace schválil žádost o prodloužení realizace projektu ( termín dokončení stavby 15. 5. 

2014). 

 Bude vydáno nové Rozhodnutí  

 Stavební práce probíhají dle harmonogramu uzavřených dodatků smlouvy o dílo. 

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 
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                             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 

 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 

 

90 000 000 Kč 

      dotace KÚKL 

 

15 882 353 Kč 

      

celkem 

 

105 882 353 

Kč 

         

NV 

22 323 189 Kč  

  

         zahájení akce 

 

1.12.2013 

 

předpoklad 

    realizace akce 

 

30.6.2015 

      

         

         Dodávka lineárního urychlovače bude hrazena z dotace. 

V žádosti o dotaci je uvedeno, že nový lineár bude umístěn v nové přístavbě onkologie.  

Realizace této přístavby je ve fázi projektu, není dosud vydáno ÚR, zpracovává se SP. 

Náklady přístavby hradí KNL, a.s. (cca 25 mil.Kč). 

Po vydání Rozhodnutí a registrace akce dojde k vyhlášení nadlimitní VŘ na technologii. 

Souběžně musí běžet realizace přístavby: termín 30. 6. 2015 je 1. ozářený pacient- nutná  

Podmínka pro dotaci. 
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Stav projektu ke dni 29. 11. 2013 

 

Technologická část projektu  

 Výběrová komise MZČR provedla krácení nezpůsobilých výdajů projektu. 

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

 Celkové výdaje projektu                   123 164 792 Kč 

                                     z toho ZV                  105 882 353 Kč 

                                                 NV                  17 282 439 Kč 

 Zdroje projektu  

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

                                    Vlastní                         17 282 439 Kč (neuznatelné) 

                                                                         15 882 353 Kč (15% ze způsobilých) 

                  

Připravuje se zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodání technologie. 

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

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

 

 

Stavební část – bez dotace 

 Podaná žádost o stavební povolení 

 Probíhá zpracování  RDS  pro zadání výběrového řízení  na zhotovitele stavby                          

předpoklad dokončení v polovině ledna 2014 

 Na začátku prosince bude odesláno předběžné oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek  

 

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  

 

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 
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 14. 2. 2014 byla zveřejněna  veřejná zakázka 

 11. 3. 2014- plánováno otevírání obálek 

 

Stav projektu k 31. 3. 2014 

 

Technologická část 

 MZČR schválilo zadávací dokumentaci pro nadlimitní výběrové řízení 

 1. 4. 2014 bude vypsáno VŘ na dodávku lineárního urychlovače včetně příslušenství 

 

Stavební část 

 Proběhlo otevírání obálek nabídek na zhotovitele stavby. Došlo 5 nabídek s nabídkovými cenami od 

24.444.759,-Kč  do 28.989.426,- Kč bez DPH. 

 

 Proběhlo 1. jednání hodnotící komise, uchazeči byli vyzváni k doplnění nabídky. 4. 4. 2014 bude 2. 

jednání hodnotící komise 

 

ROP 18. VÝZVA TRAUMACENTRUM 

 

KNL,a.s. zpracovala Projekt „ Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec“ z 

výzvy č. 18 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. 

 

 14. 2. 2014 podána žádost o dotaci na přístrojové vybavení traumacentra KNL,a.s.  

 Způsobilé výdaje projektu 61.649.354,- Kč. 

 Projekt prošel na MZČR formální kontrolou a byl přijat . Nyní probíhá na MZČR hodnocení projektu 

 současně projektový tým připravuje zadávací dokumentaci na dodavatele vybavení a zařízení. 

 

Stav projektu k 31. 3. 2014 

 Na MZČR probíhá hodnocení projektu. Dle telefonické informace z odboru evropských fondů bude 

projekt přijat v rozsahu 31 přístrojů, ale dojde k „ pokrácení“  finančních nákladů jednotlivých 

položek. 

 Pracuje se na zpracování zadávací dokumentace. 

 

ROP 28. VÝZVA  

 

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% :                  31.057.062,- Kč    

Vlastní zdroje :                               5.480.658,- Kč  

Způsobilé výdaje :                36.537.720,- Kč   
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Nezpůsobilé výdaje  :                  665 000,-  Kč  

Celkové výdaje projektu :               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 

 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 - 1. 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)     
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  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 

 31 057 062,00       

vlastní  5 480 658,00       

ZV  36 537 720,00       

NZV  665 000,00       

  37 202 720,00    Celkové náklady projektu    

         

zahájení  31.1.2012       

ukončení   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. 2014) 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 
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 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 

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. 

 

Stav projektu ke dni 31. 3. 2014 

 

Technologická část:  

 Probíhá spolupráce a koordinace dodavatele stavby a dodavatele technologie.  

 Pro upřesnění umístění počítačového tomografu se kontrolních dnů zúčastnil  zástupce dodavatele 

technologie. 

 

Stavební část: 

 Stavební práce zahájeny. Každý týden se konají pravidelné kontrolní dny. 

 Stavební práce probíhají dle harmonogramu.  

 

Celá akce probíhá v souladu se stanoveným harmonogramem.  

 

ROP 28. VÝZVY SPECT/GAMAKAMERA 
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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    

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  
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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 

 19 977 221,90       

vlastní  3 525 392,10       

ZV  23 502 614,00       

NZV  665 000,00       

  24 167 614,00    Celkové náklady projektu    

         

zahájení  31.1.2012       

ukončení   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 
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 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. ¨ 

 

Stav ke dni ke 31. 3. 2014 

 

Technologická část:  

 „Kupní smlouva“ uzavřena 21. 3. 2014. 

 

Stavební část: 

 Projektová dokumentace před dokončením. 

 21.3. 2014 uzavřena „Příkazní smlouva“ pro výběr dodavatele stavby. 
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V rámci průběžné monitorovací zprávy byla poskytovateli dotace podána žádost o prodloužení termínu. 

Vyjádření zatím nepřišlo.   

 

ROP 39. VÝZVA ZLEPŠENÍ KVALITI HOSPITALIZAČNÍ PÉČE 

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 9.459.400,-Kč 

 Předpoklad časového harmonogramu: uzavření smlouvy o dotaci 07/2014 

                 výběrové řízení 08-12/2014 

                 ukončení projektu 08/2015 

 Pořizované vybavení : 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních 

stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči 

 

Stav projektu k 31. 3. 2014 

Žádost o dotaci podána v požadovaném termínu tj. do 28. 2. 2014.  

Dle „Výzvy k vysvětlení přijatelnosti projektu“ a  „Výzvy k doplnění formálních náležitostí projektu“ jsou 

požadavky průběžně doplňovány.  

 

ROP 39. VÝZVA ZKVALITNĚNÍ PÉČE V OBLASTI CHIRURGIE, JIP, A ANESTEZIE 

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 

 

Stav projektu k 31. 3. 2014 

Žádost o dotaci podána v požadovaném termínu tj. do 28. 2. 2014.  

Dle  „Výzvy  k vysvětlení přijatelnosti projektu“ a „Výzvy k doplnění formálních náležitostí projektu“ jsou 

požadavky průběžně doplňovány 

 

Představenstvo KNL, a.s. bude na svém dubnovém zasedání posuzovat investiční projekty, které byly zadány 

a po schválení budou členové DR informováni. Prioritou představenstva je neinvestovat více, než je nutné 

s ohledem na rozhodnutí o případné modernizaci KNL, a.s. 

Člen DR Ing. Hocke požádal o materiál investičních akcí, které budou schváleny, a které zůstanou pod čarou. 

Předseda DR vyzval členy, aby případně vznesli připomínky k výběrovým řízením zveřejněným na www.e-

zakazky.cz, a zeptal se, zda k tomu mají nějaké dotazy. Zároveň požádal o zaslání dodatků ke smlouvě o dílo 

http://www.e-zakazky.cz/
http://www.e-zakazky.cz/
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na heliport a o souhrnnou informaci o dosud proběhlých VŘ v projektech ROP a IOP ve smyslu počet 

uchazečů, počet vyřazených uchazečů, nabídkové ceny, srovnání s očekávanou cenou (stavební zakázky) a 

maximální cenou, pokud byla (zakázky na přístroje). 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. po projednání bere na vědomí zprávu o stavu investičních aktivit.  

 

5.Informace o týmu stavebně-invetičního rozvoje KNL 

Předseda DR informoval o tom, že pracovní schůzka týmu byla přesunuta na 14. 4. 2014 a teprve následně 

bude znám její výstup. Vzniklo však už velké množství materiálů, které bude pracovní skupina vyhodnocovat. 

Člen DR MUDr. Vladimír Šámal se dotázal, k jakému datu padne rozhodnutí v této věci. Předseda DR 

odpověděl, že konečné rozhodnutí bude nutně politické rozhodnutí. Výstupem pracovní skupiny bude 

výsledná zpráva, která bude zahrnovat jak samotný projektový záměr, tak souhrn a vyhodnocení kritérií a 

závěrečnou zprávu, která výsledky srovná v kontextu. Následně musí proběhnout studie proveditelnosti pro 

zvolenou alternativu. 

 

Různé: 

Stav vyjednávání s Českou sanitou 

GŘ informoval, že jednání s Českou sanitou jsou nyní v nulovém bodě, padla nabídka směrem k panu 

Vondráčkovi z České sanity. V tuto chvíli se očekává jeho rozhodnutí a pokud nepřistoupí na nabídku, 

vybuduje KNL svou vlastní dopravní službu. 

 

Právní spory KNL 

Předseda DR informoval o jednání s právníky z právní kanceláře Šustek, která zastupuje KNL, a.s. ve 

zdravotnických sporech a dohodě na tom, že pravidelně budou zpracovávat podrobný přehled právních sporů 

KNL, který předloží DR. 

 

Pokuty od ÚHOS 

Předseda DR se zeptal na případné další pokuty od ÚOHS. GŘ informoval o tom, že dva případy PNT a KNL 

jsou jediné dva, o kterých byl management dosud informován. 

 

Výběrové řízení na dodavatele telekomunikačních služeb O2 

GŘ informoval o stavu vyjednávání s dodavatelem telekomunikačních služeb O2: 

 

květen 2013 – představenstvo schválilo záměr na vypsání veřejné zakázky 

 

3.11.2013 – konec platnosti dosavadně vysoutěžené „Rámcové smlouvy s Telefónica O2“ 

 Podepsán dodatek ke smlouvě - Smlouva prodloužena do 31.3.2014 (původní předpoklad, že do té 

doby bude vysoutěženo) 

 

Přelom roku 2013/2014 – s ohledem na fúzi s PNT a složitost zadání, kdy stěžejním požadavkem bylo 

zachování zaměstnanecké výhody, kdy je zaměstnancům umožněno volání za služební tarify KNL, se vypsání 

zakázky protahuje 
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19.2.2014 – jednání s O2 ohledně časového posunu, O2 na jednání ujistilo o novém dodatku s prodloužením 

stávající „Rámcové smlouvy“ do 31.8.2014 za stávajících podmínek 

 

11.3.2014 – vypsána nadlimitní VZ „Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - 

hlasové telefonní a datové služby“ (konec lhůty pro podání nabídek 6.5.2014) – princip zachování výhody pro 

zaměstnanecká partnerská čísla je zachován, KNL prohlašuje všechna čísla za služební za účelem čehož byla 

již dříve změněna interní směrnice o používání mobilních telefonů a přispívá se na každé partnerské číslo 1-

10% dle tarifu (cca 5-10 Kč) 

  

31.3.2014 – O2 předložilo dodatek na prodloužení „Rámcové smlouvy“, který jí sice prodlužuje do 31.8.2014, 

avšak za zcela změněných podmínek, kdy trvá zejména na tom, že se ze smlouvy vyjmou „partnerská“ čísla 

zaměstnanců, která si O2 chce převést pod svou dceřinou společnost. Pokud by KNL nepřijala nabízí O2 pouze 

tzv. „standardní ceny“, které jsou cca 8-9x větší (zdražení o cca 8 mil. Kč měsíčně) 

 Na podmínky návrhu dodatku O2, který sice zachovává levnější ceny, ale chce vyjmout partnerská 

čísla však nelze za KNL přistoupit, neboť: 

1. by tím byla popřena právě vypsaná veřejná zakázka 

2. by tím přišla o výhodu soutěže většího počtu účastnických čísel a z toho vyplývající 

levnější ceny 

3. by tím byla zásadně změněna původně vysoutěžená smlouva, tzn. jiní operátoři by 

mohli namítat obcházení zákona o veřejných zakázkách  

4. (by tím připravila zaměstnance o výhodné tarify) 

 

Řešení – nátlak na O2 ohledně dodržení jejich příslibu (jednání proběhne 9.4.) 

–  využití aktuálně platné rámcové smlouvy s Vodafone, kterou má PNT a přechod všech čísel 

KNL na Vodafone do doby ukončení právě vypsaného výběrového řízení 

 

Rizika  – od 1.4.2014 je KNL bez smlouvy, od 15.4. může volat KNL i připojená partnerská čísla za neznámé 

ceny (pokud by se přešlo na tzv. „standardní“ ceny O2 tak zdražení 8-9x 

–  při přechodu k Vodafone může O2 namítat, že jde o obcházení zákona o veřejných zakázkách, 

ale to by mohli namítat i jiní operátoři, kdyby se přistoupilo na současné podmínky O2  

–  vzhledem k možnéhu navýšení ceny o 8-9 mil. Kč měsíčně je lepší podsoupit riziko pokuty od 

UOHS 

K tématu proběhla diskuse a následná dohoda, že se jednání s mobilním operátorem zúčastní členové DR 

Mgr. Jan Korytář a za zaměstnance Mgr. Petra Plašková nebo MUDr. Pavel Buchval. Termín jednání je  9. 4. 

2014 od 14 hodin v kanceláři technického ředitele Ing. Jana Raise, MBA. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 5 

Proti: 1 – Lena Mlejnková 

Zdržel se: 1 – Ing. Tomáš Hocke 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. po projednání bere na vědomí zprávu o stavu vyjednávání 

s dodavatelem mobilního operátora a bere na vědomí upozornění na možná rizika ze situace 

vyplývající.  
 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR bylo stanoveno na 13. května 2014 od 15 hodin. Předseda DR navrhl, aby se 

květnové zasedání uskutečnilo v turnovské nemocnici, kde zároveň proběhne setkání se zaměstnanci od 14 

hodin. Setkání se zaměstnanci v Liberci bude 20. 5. 2014 od 14.30 hodin. Termíny zasedání v roce 2014 jsou: 
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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.                                                                           


