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Z Á P I S č. 5/2014 

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

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

 

 

Datum:                            8. 7. 2014 

 

Doba konání:                 15.00 – 17.00 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – interna, 4. patro, zasedací místnost. 

 

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

MUDr. Pavel Buchvald 

Ing. Tomáš Hocke 

Ing. František Hruša 

Mgr. Jan Korytář 

Mgr. Jan Marek 

Lena Mlejnková  

Mgr. Petra Plašková 

    MUDr. Jaroslav Porš 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

     

Omluven:    Ing. Tomáš Sláma 

   

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Bc. Zuzana Kocumová 

 

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

 

Zapisovatelka:               Mgr. Barbora Silná 

 

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

usnášeníschopné. 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2)  Kontrola úkolů 
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3) Plán hospodaření na rok 2014 

4) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

5) Investiční činnost 

6) Různé 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

 

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

Zároveň přivítal staronového člena DR Ing. Františka Hrušu. Vyzval k případnému doplnění bodů programu 

jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Předseda DR nechal hlasovat o programu. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 10 

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 Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. připomenul úkoly vyplývající z minulých zasedání DR. 

Synergické efekty fúze KNL a PTN 

 

I. Zdravotní péče 

a. plnění limitů (objemy úhrad) 

- možnost přesunu péče (hospitalizace; ambulance – Laboratoře, RDG) z jednoho ICZ do 

druhého (Z LBC do Turnova popř. obráceně) dle dosahování limitů zdravotní péče u 

jednotlivých zdravotních pojišťoven (tak aby bylo dosaženo maximální úhrad a nebyla 

poskytována péče, která nebude hrazena. V případě překračování objemů péče u obou 

nemocnic – silnější vyjednávací pozice se zdr. pojišťovnami 

 

- možnost poskytování péče z jednoho místa – efektivnější činnost – Patologie (od 1/2014 jen 

v LBC – jeden tým obslouží obě nemocnice, zároveň vznikl prostor pro růst objemu péče 

v Turnově). 

 

b. jednání se ZP (silnější postavení) – lepší postavení silnějšího partnera vůči jednání se 

zdravotními pojišťovnami. Zkušenosti KNL mohou být aplikovány pro vyjednávání úhrad a 

vyúčtování i v Turnově. Naopak zkušení zaměstnanci na úseku kódování péče a metodiky 

vykazování péče pro zdr. pojišťovny v Turnově a využití jejich znalostí (s revizemi, 

vykazováním) v Liberci. 

předpokládaný efekt ve vyúčtování (dohoda o zápočtech plnění jednotlivých segmentů péče se ZP 

cca +2 mil. Kč) 
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c. DRNR – využívání silné nemocnice Liberec (co se žádostí o převozy pacientů týče) – možnost 

maximalizovat využití vozů zdravotní dopravy v Turnově (o výhodné jízdy pro KNL) 

 

 

II. Personální přínosy – řízení, úspory zaměstnanců 

a. oblast řízení ekonomiky a zdravotní péče – lepší využít dat obou nemocnic, řízení z jednoho 

místa obou oblastí (zdr. péče a limity; ekonomika).  

b. snížení počtu administrativy 

1. finanční účtárna: -3 úvazky (vč. úspory 1 úv. v LBC) 

2. mzdové + personální odd: -1,2 úvazku 

3. sklady: -1 úvazek 

4. ekonomické odd: -1 úvazek 

Celkem: 6,2úv.; v nákladovém vyjádření (po zohlednění rozpouštěných režií – 1,5 mil. 

Kč)  

 

 

III. Nákupy 

Efekt využití struktury materiálů a cen z LBC v Turnově a obráceně (dle výhodnosti cen, 

zkušenostmi s materiálem, objemu využívání specifických materiálů v obou nemocnicích) 

 

 

 

IV. Teplo  

Náklady na teplo se v PNT meziročně snížily, viz tabulka 

 
leden-květen/2013 leden-květen/2014 rozdíl 2014-2013 

Teplo (Kč) 

             3 785 303,25 

Kč  

              3 223 082,61 

Kč  - 562 220,64 Kč  

Teplo (GJ) 

                     8 143,09 

GJ 

                      6 192,69 

GJ - 1 950,40 GJ 

 

Ve snížení se promítá několik faktorů  

 teplejší počasí v roce 2014 oproti roku 2013 (bez vlivu fúze) 

 snížená cena za GJ v roce 2014 (i při snížené ceně je nyní NEMPRA v zisku, což v důsledku sníží 

cenu tepla i pro zdr. školu a domov důchodců)  

 zavření prádelny NEMPRA (část nákladů na teplo, které spotřebovávala prádelna se neúčtovalo na 

prádelnu, ale do ceny dodávaného tepla, což platila v největší míře PNT ale i domov důchodců a 

zdravotní škola – pro srovnání, propočteme-li vliv teplejšího počasí, v Liberci byla spotřeba tepla v GJ 

v roce 2014 na cca 85 procentech roku 2013, kdežto v PNT spotřeba v GJ klesla na cca 75% - takové 

snížení tedy nemohlo být generováno jen teplejším počasím, ale špatným alokováním nákladů – PNT 

tedy platila teplo i za prádelnu NEMPRA a tedy dotovala cenu za praní i pro soukromé odběratele 

služeb prádelny)  
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V. Stravovací 

Opticky by se mohlo zdát, že pacientská strava je po fúzi dražší, než byla loni – viz tabulka 

 leden-květen/2013 leden-květen/2014 

strava pacienti Turnov              2 232 657,50 

Kč  

              3 837 000,00 

Kč  

 

Ale! Kalkulace ceny v NEMPRA byla naprosto neprůhledná a neobsahující kompletní položky (v ceně nebyly 

započteny energie, správní a provozní režie, nájmy, mzdy jen neúplně – např. šéfkuchař byl zaměstnancem 

PNT, takže jeho mzda se do ceny stravy vůbec nezapočítávala,….), takže cena v tabulce pro rok 2013 je 

naprosto nereálná. Navíc stravovací provoz NEMPRA skončil celoroční ztrátou přes 425 tis. Kč (po očištění 

mimořádných od mzdových nákladů na odstupné, v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců), takže cena 

pro PNT byla ještě nadto „dotovaná“ z NEMPRA. Současné ceny odpovídají reálným nákladům a HV 

stravovacího provozu je v kladných číslech, tj. došlo k úsporám a efektivizaci provozů.  

 

 

VI. Prádelna 

Opět by se mohlo zdát, že je praní prádla pro turnovskou nemocnici dražší, ale nutno brát v potaz dotování 

ceny praní prádla nezapočítáváním veškerých energií na prádelnu do kalkulace v roce 2013 (viz výše).  

 

 leden-květen/2013 leden-květen/2014 

údržba prádla Turnov              1 443 600,26 

Kč  

              1 696 201,50 

Kč  

 

Navíc, cena v roce 2013 byla smluvní, tj. konečná, cena v roce 2014 je vnitropodniková, tj. může být ještě 

upravena dle rozpouštění skutečných nákladů. S ohledem na fakt, že dodatečným vytížením liberecké 

prádelny došlo k zvýšení efektivity (stejné osobní náklady v KNL, větší objem činností), dostává se nyní 

prádelna vnitropodnikově do velkého „zisku“, tudíž kalkulace se od poloviny roku 2014 bude přepočítávat, 

aby lépe odrážela skutečné náklady, tj. cena za kg vypraného prádla se tedy ještě sníží. V součtu celoroku 

2014 bude tedy celková cena za praní prádla pro Turnov pravděpodobně na nižší úrovni než loni i přes 

nereálnost cen roku 2013. Příjemným bonusem je, že zvýšením efektivity a s tím souvisejícím snížením 

jednotkové ceny za vypraný kilogram se úspora kladně projeví i do snížení nákladů na praní prádla pro 

libereckou část KNL. 

 

 

VII. Zdravotnická technika 

Došlo k rekapitulaci všech smluvních vztahů v oblasti zdravotnické techniky a nalezeny byly úspory ve výši 

přes milion korun ročně – viz tabulka. 

 

Servisní firma Smlouva Úkon, činnost Úspora Poznámka 

Imeda Servisní Preventivní opravy 

vybraných ZP 

120 tis Kč / rok Přesně nespecifikované 

úkony, smlouva 

nezahrnovala BTK 
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Imunotech 

(Beckman 

coulter) 

O výpůjčce Výpůjčka laboratorní 

techniky (analyzátory, 

centrifuga) servis dvou 

analyzátorů na OKB v 

lednu 2014 za 330 tis Kč - 

přesmlouváno zdarma 

servis prováděn 

čtvrtletně - 

úspora 330 tis 

Kč / 1. Q. 2014 

Smlouvy předělána dle 

vzoru KNL , BTK a 

opravy jsou po dobu 

výpůjčky zdarma. 

OLE O dílo Funkce radiologického 

fyzika 

3 800 Kč / měsíc Zajistí zaměstnanec OZT 

v Liberci. 

p. Janota Dohoda o 

prov.práce 

Odborný dohled (zkoušky 

provozní stálosti) 

4 000 Kč / měsíc Zajistí zaměstnanec OZT 

v Liberci. 

Petr Lapka O dílo Mezikalibrační měření 

(měřidel) 

30 000 Kč / 1. 

Q.2014 

Zajistí zaměstnanec OZT 

v Liberci. 

Hospimed Objednávky BTK - laparoskopické 

sestavy, elektrokoaguace 

domluvena 20% 

sleva (roční 

fakturace byla 

přes 1 mil. Kč, 

tj. sleva ročně 

cca 200 tis.) 

Firma Hospimed 

fakturuje téměř 

dvojnásobné ceny za 

BTK proti stejným 

konkurenčním ZP od 

Olympusu. Domluvena 

sleva na úroveň cen 

Liberce. 

MZ Liberec Objednávky BTK - vzduchotechnické 

prvky 

 35% úspora 

(roční fakturace 

byla přes 200 

tis. Kč, tj. sleva 

ročně cca 70 

tis.) 

Bude provádět 

konkurenční firma, která 

funguje v Liberci s 

cenami o cca 30-40% 

nižšími. 

Aura servisní skiaskopicko- skiagrafický 

přístroj Bacara + 

prac.stanice 

300 000,- Kč / 

rok 

Nevýhodná servisní 

smlouva, cena zahrnuje 

pouze práci a prev. 

prohlídky, DN hradíme 

zvlášť. Ze zkušeností z 

Liberce víme, že se 

nevyplatí. 

Goro 

(Goldmanwater) 

Servisní úpravny vody  až 100 tis. Kč 

ročně 

Smlouva vypovězena. 

Nejasná, nepřehledná 

servisní smlouva. Nejsou 

jasné podmínky. Ani v 

PNT neznali přesný 

rozsah a četnost prací této 

servisní organizace.  

 

VIII. Doprava 

 DRNR:  

Zřízení záložního dispečinku s nepřetržitým provozem, nárůst úhrad od pojišťovny z 0,85 na 0,95 Kč. 

Z toho plynoucí nárůst úhrad za dopravu o 200tis.Kč za období prvních pěti měsíců (při srovnání 

stejné produkce bodů). Předpokládaný efekt z úpravy dispečinku za rok 2014 je cca 500tis. Kč (bez 

zohlednění nárůstu objemu produkce). 
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 Ostatní doprava:  

zrušení nepřehledných „nadúvazků“ řidičů dopravní zdravotní služby ve formě odměn za údržbu aut 

terénní ošetřovatelské péče, za vykazování přesčasů v době, kdy se nejezdí, atp.  

 

Zvládnutí logistiky mezi oběma nemocnicemi bez navýšení úvazků v dopravě navíc se stávajícím 

vozovým parkem pak vedlo k výraznému zvýšení efektivity. Počet najetých kilometrů za celou KNL 

se proti roku 2013 zvýšil o více než 35%, náklady na ujetý kilometr se pak snížily o bezmála 30%! 

 

 

IX. BOZP + PO 

Zrušení externího dodavatele, nyní řešeno interními zaměstnanci z Liberce (úspora 160 tis. ročně ). Navíc 

extrémní kvalitativní posun od formalistické formy vykazování povinných činností k systematickému řízení 

celé agendy. 

 

 

X. NEMPRA 

Do celkových synergií je nutné zahrnout i výsledky dceřiné společnosti NEMPRA, která za rok 2013 skončila 

ztrátou 3,2 mil Kč, která byla započata už v první polovině roku 2013, oproti roku 2014, kdy průběžně 

hospodaří ziskově, jak je vidno z následující tabulky: 

 

 
leden-květen/2013 leden-květen/2014 rozdíl 2014-2013 

HV celkem - 509 500,72 Kč  741 012,90 Kč    1 250 513,62 Kč  

 

V souvislosti s vyžádanými podklady členem DR Ing. Tomášem Slámou seznámil předseda DR členy 

s přesným zněním Zákona o obchodních korporacích (ZOK), z jehož znění nově vyplývá, že členové DR 

nemohou žádat materiály jednotlivě po zaměstnancích společnosti, ale musí o ně žádat DR jako celek. Navrhl 

proto postup, jak si bude DR vyžadovat materiály s tím, že členové DR předloží svou krátce odůvodněnou 

žádost o zpracování podkladů DR, a pokud DR žádost shledá za opodstatněnou, vyžádá si podklady od 

managementu KNL. Nad tématem proběhla diskuse členům, kteří shledali předložený materiál o synergických 

efektech za dostatečný. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí materiál o synergických efektech KNL a PNT, který považuje 

za dostatečný. Dozorčí rada se shodla na pravidlech vyžádávání materiálů pro členy DR, podle nichž 

musí každý člen DR předložit žádost o předložení materiálů s krátkým odůvodněním, na jehož základě 

DR rozhodne o vyžádání si požadovaných podkladů. 

 

3. Plán hospodaření na rok 2014 

Předseda DR předložil plán hospodaření na rok 2014 a dotázal se GŘ na mzdové náklady a nábor nových 

lékařů a nárůst pracovníků na oddělení ARO. GŘ odpověděl, že KNL počítá s nástupem nových mladých 
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lékařů po absolvování lékařských fakult. Zároveň uvedl, že se nyní připravuje narovnání platů středního 

zdravotnického personálu v PNT a KNL. 

Předseda DR nechal hlasovat o plánu hospodaření na rok 2014. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí plán hospodaření na rok 2014. 

 

4. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

GŘ informoval přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s. Celkový hospodářský výsledek za období 1 

až 5/2014 je zisk ve výši 1 mil. Kč: 

- z toho Liberec = ztráta -2,3 mil. Kč (ovlivněno odměnami v 1/2014; ztrátou v 4/2014 – vysoká spotřeba 

materiálů) 

- z toho Turnov = zisk +3,3 mil.Kč 

Hospodářský výsledek jen za 5/2014 = zisk ve výši +7,2 mil. Kč. 

Hospodaření v 5/2014 je ovliněno nízkou spotřebou (resp. i spotřebou bonusovaných – poptávkovým řízením 

smluvených materiálů).  

Ve výnosech 5/2014 nejsou zatím promítnuty vlivy přepodkládaných nárůst úhrad od jednotlivých ZP (zálohy 

neodpovídají maximálně možným úhradám od zdravotních pojišťoven a zároveň i produkce nemocnice je 

vyšší než nastavené zálohy).  

V týdnu od 7. 7. 2014 bude probíhat další jednání s klíčovými ZP o změně záloh (navýšení) resp. o objemu 

úhrad na rok 2014. 

V příloze – tabulky  

- ekonomika 2014 (Ekonomika 1. 5. 2014 Dozorčí rada) 

- ekonomika 2014 srovnaní s plánem a rokem 2013 (Ekonomika 2014/2013 srovnani KVĚTEN plnění 

plánu) 

GŘ uvedl, že v současné době komplikuje cash-flow nemocnice neproplácení dotací z ROP II – 

Severovýchod. Jedná se o částk 85 mil. Kč na heliport, CT a cerebrovaskulární centrum, proto bude na 

představenstvu předložen návrh na možnost otevření kontokorentního úvěru. Pokud budou dotace proplaceny, 

bude úvěr uzavřen. 

Člen DR Ing. František Hruša se dotázal, jaký mají zisk lékárny KNL. GŘ odpověděl, že obrat lékárny vloni i 

v prvních čtyřech měsících roku výrazně padal, proto přistoupila KNL a marketingové akci. V minulosti 

unikalo každý měsíc KNL 6 až 7 mil. Kč. Navrhl, že po vyhodnocení analýzy preskripce a záchytu receptů, 

zašle ji členům DR. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor 

hospodaření za květen 2014. 

 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

GŘ informoval o aktuálních projektech v investiční činnosti. 

 

Cerebrovaskulární centrum 

Stav ke dni 23. 6. 2014 

 Kontrola MZČR bez závad – MZČR zaslalo KNL  protokol o kontrole. 

 Podána žádost o platbu – dotace ve výši 23 709 354,- Kč. 

 

Komplexní onkologické centrum 

Stav ke dni 23. 6. 2014 

Technologická část 

9. 6. 2014 proběhlo otevírání obálek, nabídky podaly tři firmy. 

18. 6. 2014 proběhlo 1. jednání hodnotící komise. 

27. 6. 2014 se bude konat 2. jednání hodnotící komise. 

Přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie Krajské nemocnice Liberec, a.s. – viz. materiál 

přílohy. 

 

Heliport 

Stav ke dni 23. 6. 2014 

 Provedena konečná fakturace dle SOD. 

 Dne 9. 6. 2014 vydán kolaudační souhlas. 

 Podána žádost o platbu dotace ve výši 29.750.000,-Kč. 

 

Traumatologie 

Stav projektu ke dni 23. 6. 2014 

 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení. 

Rozdělení položek na balíky – viz. příloha materiálu. 

 

CT 

Stav projektu ke dni 23. 6. 2014 

 

Technologická část 

 16. 6. 2014 - předání a zahájení provozu CT. 

 V souladu s uzavřenou kupní smlouvou  proběhne fakturace dodaného přístroje. 

Stavební část 

 12. 6. 2014 proběhla kolaudace stavební části. 

 0% pozastávka bude uvolněna po předání konečné zúčtovací  faktury. 

Závěrečné vyúčtování projektu a žádost o platbu proběhne po uhrazení  všech faktur vč. dodání výpisů z účtu 

o jejich uhrazení. Dle Smlouvy o dotaci je stanoven max. termín 09/2014.  

 

Gamakamera 

Stav projektu ke dni 23.6.2014 
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Technologická část – beze změny. 

Stavební část: 

 Dne 30. 5. 2014 proběhlo 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek.  

 Dne 11. 6. 2014 proběhlo 2. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, komise navrhla 

zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení. 

 Dne 18. 6. 2014 bylo podepsáno rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. 

 Dne 19. 6. 2014 odesláno oznámení o zrušení výběrového  řízení. 

 Předpokládaný termín vyhlášení 2. výběrového řízení stavební části - do konce měsíce června 2014. 

Technický dozor investora: 

 „Příkazní smlouva o zajištění inženýrské činnosti pro provedení stavby“ je připravena k podpisu. 

 

Zlepšení kvality hospitalizační péče 

Stav projektu ke dni 23. 6. 2014 

Probíhá hodnocení projektů. 

Dne 26. 6. 2014 proběhne zasedání „Regionální rady“, která bude rozhodovat o tom, zda projekt bude 

finančně podpořen. 

 

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a ARO 

Stav projektu k 23. 6. 2014 

Probíhá hodnocení projektů. 

Dne 26. 6. 2014 proběhne zasedání „Regionální rady“, která bude rozhodovat o tom, zda projekt bude 

finančně podpořen. 

 

Modernizace operačních sálu Panochovy nemocnice Turnov 

U projektu „Modernizace operačních sálů Panochovy Nemocnice Turnov s.r.o.“, reg.č. 

CZ.1.13/2.2.00/08.00523 byla provedena kontrola č.LB/0523/EP/A/PRK/01. Ze závěrů této kontroly byl 

vyhotoven protokol o kontrole č.j. RRSV 7215/2014 a dodatek protokolu č.j. RRSV 7483/2014. 

V tomto protokolu byla KNL, a.s. stanovena celková výše odvodu 15 488 893,75 Kč za pochybení při 

výběrovém řízení. Při realizaci výběrového řízení byl chybně uveden požadavek na nepřiměřený roční obrat 

vzhledem k výši hodnoty veřejné zakázky a dále výdaj na organizaci VŘ nenaplnil zásadu „3E“. 

KNL, a.s. požádala Úřad Regionální rady regionu soudržnosti SV o prominutí 75 % této částky vzhledem 

k charakteru a závažnosti pochybení a dále s ohledem na Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 

13/0092/00 bod 10 (kvalifikační kritéria nepřiměřená předmětu zakázky). 

Tuto žádost kladně projednala ÚRRRSS dne 26. 6. 2014 po zaplacení korekce ve výši 25% z celkové výše 

může a bude žádat KNL, a.s. o další snížení či případné úplné prominutí.  

 

Informace k projektu „Revitalizace zeleně v objektu Panochovy nemocnice“ 

Projekt, kde byl poskytovatelem dotace SFŽP, byl z důvodů dříve uvedených problémů zrušen (informace 

byla podána na minulé dozorčí radě) a se zhotovitelem bylo projednáno zúžení objemu plnění uzavřené 

smlouvy. Dne 25. 6. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který vymezuje snížení rozsahu díla. 

V souvislosti s tím byla snížena i cena z původních 2.231.346,48 Kč s DPH na 675.537,56 Kč s DPH. Termín 

ukončení prací je 30. 11. 2014.  
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Informace o doporučení hodnotící komise zadavateli k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v 

rámci veřejné zakázky na služby č. VZ2014001 s názvem „Telekomunikační služby v síti operátora 

mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby“ a záměru uzavřít smlouvu s vybraným 

uchazečem. 

Na základě souhlasu dozorčí rady s veřejnou soutěží, která měla dle předběžného průzkumu trhu přesáhnout 

částku 20 000 tis. Kč vzhledem k poklesu výsledné hodnoty, resp. nabídkové ceny výše uvedené veřejné 

zakázky pod hodnotu, pro kterou byl nutný souhlas dozorčí rady s uzavřením smlouvy (nejvýhodnější nabídka 

je 16 891 266,- Kč bez DPH), informujeme, že po doporučení hodnotící komise ze dne 3. 7. 2014 zadavateli k 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci předmětného zadávacího řízení a záměru uzavřít smlouvu 

s vybraným uchazečem, kterým se po podpisu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky předsedou 

představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s. stane uchazeč O2 Czech Republic a.s. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o stavu investičních projektů. 

 

Různé 

Modernizace KNL 

GŘ informoval, že v současné době probíhají jednání ohledně projektu Modernizace KNL na příslušných 

ministerstvech a vyhodnocující se reálné možnosti, jak získat případné dotace. 

 

Budoucnost patologie 

Člen DR Mgr. Jan Marek se zeptal na okolnosti provozu soudního lékařství v PNT, neboť podle informací od 

občanů jsou zbytečně nebožtíci převáženi do jablonecké nemocnice. 

GŘ vysvětlil situaci, vznik soudního lékařství v KNL v roce 2013 a následný přesunu tohoto oddělení do 

PNT, čímž byly eliminovány osobní animozity mezi vedením liberecké patologii a soudního lékařství. 

Zároveň osvětlil rozdíly mezi oddělením patologie a soudního lékařství. 

 

Prodej pozemku SML 

Dne 9. 10. 2013 zažádalo Statutární město Liberec o realizaci majetkoprávního vypořádání v souvislosti 

s investiční akcí „Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci, úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec,“ která je 

financována z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. S ohledem na fakt, že při zpracování 

realizační dokumentace bylo zjištěno, že stavba bezbariérového chodníku částečně zasahuje na pozemky KNL 

(v celkové výměře 8,4 m
2
), a Statutární město Liberec musí pro kolaudaci a zdárné proúčtování dotace 

poskytovateli dotace prokázat, že stavba leží na pozemcích města, žádá o zajištění majetkoprávního 

vypořádání. DR KNL schválila záměr prodeje v listopadu 2013 a žádost o uzavření Smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě a následně po dokončení stavby uzavření Kupní smlouvy na dotčené pozemky za nabízenou cenu 

2000 Kč za m
2
, která je v místě a čase obvyklá. Nyní SML schválilo koupi pozemku. 

 

Hlasování o usnesení: 
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Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje prodeje části pozemku SML  p. p. č. 692/1 v k. ú. Liberec o výměře 

2,8 m2 a části pozemku p. p. č. 716/1 v k. ú. Liberec o výměře 5,6 metr2 Statutárnímu městu Liberec 

v ceně 2000 Kč/m2. 

 

Nominace člena do skupinu IPRÚ 

GŘ informoval členy DR o tom, že představenstvo KNL projedná jeho nominaci na člena do skupiny 

Integrovaného plánu rozvoje území – aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou IPRÚ. Zástupce KNL bude 

následně schválen 18. 7. 2014 na jednání přípravného výboru IPRÚ: 

 

Záměr koupě budovy VZP ve Vzdušné ulici 

GŘ informoval o tom, že VZP prodává budovu ve Vzdušné ulici v Liberci, jejíž cena dosud není přesně 

známa. KNL uvažuje o její koupi, neboť by do administrativní budovy o kapacitě kanceláří pro 54 lidí bylo 

možní přesunout veškerý administrativní provoz a mohly by být vyklizeny staré budovy personálního, 

mzdového, technického oddělení, které by mohly být rekonstruovány nebo případně zbourány a prostor využit 

pro jiné účely. Potřeba KNL je v kancelářích cca 70 lidí. 

 

Pozice náměstka pro strategický rozvoj 

Členka DR Lena Mlejnková se dotázala, zda je vyřešena otázka náměstka pro strategický rozvoj Ing. Jiřího 

Veselky. GŘ odpověděl, že představenstvo projedná změnu organizačního řádu, kdy bude tato pozice k 31. 7. 

2014 zrušena a ke stejnému datu skončí svůj pracovní poměr v KNL Ing. Jiří Veselka. 

 

Provozování Radničního sklípku společně s Pivovarem Svijany 

GŘ informoval o tom, že jsou vedena jednání mezi Pivovarem Svijany a Cateringem KNL o možnosti 

pronájmu Radničního sklípku. KNL by byla pouhým podnájemcem, zatímco Pivovar Svijany by provozoval 

Radniční sklípek. 

 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 9. září 2014 od 15 hodin. Termíny zasedání v roce 2014 jsou: 

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.                                                                           


