Z Á P I S č. 9/2014
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
se sídlem Liberec 1, Husova 10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum:

9. 12. 2014

Doba konání:

15.00 – 17.00 hodin

Místo:

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

Přítomni:

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – předseda dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Pavel Buchvald
Ing. Tomáš Hocke
Ing. František Hruša
Mgr. Jan Korytář
Mgr. Jan Marek
Lena Mlejnková
Mgr. Petra Plašková
MUDr. Jaroslav Porš
Ing. Tomáš Sláma
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

Hosté:

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Martin Půta
Marek Pieter

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
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

3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
4) Investiční činnost
5) Různé
Průběh zasedání dozorčí rady
Předseda DR přivítal na jednání členy dozorčí rady KNL, a.s. a nechal hlasovat o navrženém programu.
Vyzval k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Na základě
návštěvy hejtmana Libereckého kraje Martina Půty navrhl předřadit bod týkající se obrazení představenstva.
Nechal hlasovat o programu jednání.
Hlasování o usnesení:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Složení představenstva KNL
Předseda DR uvedl bod ohledně obsazení dvou členů představenstva a stručně popsal historii volby členů
představenstva KNL. V minulosti jednoho z členů představenstva nominovalo Statutární město Liberec, které
si však nyní toto místo nenárokuje. Navrhl možné varianty dovolení členů představenstva:
1. Doplnění členů představenstva z řad přednostů specializovaných center.
2. Dovolení členů z řad členů managementu.
3. Dovolení členů z řad zaměstnanců na návrh Kolegia primářů KNL.
4. Dovolení členů z externích osob zvolených na základě výběrového řízení.
Otevřel diskusi k tomuto bodu.
Hejtman Martin Půta uvedl stanovisko hlavního akcionáře LK. Současný princip obsazování představenstva
z řad přednostů center by se neměl měnit, neboť se tento model v uplynulých dvou letech osvědčil. Zdůraznil,
že s ohledem na projekt modernizace nemocnice, by měli být v představenstvu zástupci těchto velkých oborů.
Pokud by tato varianta nebyla přijata, musel by si management vytvořit vlastní platformu. Poděkoval za
stanovisko SML, že nechce obsazovat místo v PAS.
Zároveň zmínil, že Město Turnov již deklarovalo zájem změnit obsazení členů dozorčí rady zastupujících
tohoto akcionáře. Podle jeho předpokladu bude chtít své zástupce měnit také SML. Navrhl, aby byly tyto
změny projednány v co nejkratším termínu.
Předseda DR navrhl, aby lednová zastupitelstva akcionářů projednala nominace svých zástupců, aby bylo
možné rozeslat pozvánku na valnou hromadu KNL na měsíc únor.
Člen DR ing. František Hruša preferuje, aby byli členy představenstva výhradně lidé z KNL.
Člen DR ing. Tomáš Hocke podpořil názor hejtmana Martina Půty.
Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D uvedl, že jednoznačně musí být členy představenstva zaměstnanci
KNL, buď z řad přednostů anebo zástupců managementu. Vzpomněl neutěšenou situaci v uplynulém období,
kdy v představenstvu KNL byli členové akademické obce bez vazby na KNL, kteří přicházeli na jednání
značně nepřipraveni, což brzdilo chod představenstva.
Člen DR MUDr. Pavel Buchval uvedl, že podporuje účast lidí z KNL, jako případného externistu by
preferoval právníka.
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Předseda DR uvedl, že přednostové v představenstvu jsou výhodou, nicméně na druhou stranu to situaci
petrifikuje, a navrhl jako možné řešení, aby členy nominovalo Kolegium primářů KNL.
Člen DR Mgr. Jan Korytář konstatoval, že by bylo vhodné, aby byli členové představenstva lidé z nemocnice
a ze širší skupiny, nikoli pouze z řad přednostů center. Zároveň upřesnil, že řešení externisty, který by
docházel pouze formálně, nemá smysl.
Člen DR Ing. Tomáš Sláma, MSc řekl, že by nominant do představenstva měl tuto činnost vykonávat na
hlavní pracovní poměr.
Členka DR Lena Mlejnková navrhla, že by se členem představenstva mohl stát člověk, který bude vybrán na
základě výběrového řízení na pozici vedoucího projektu Nová nemocnice.
Předseda představenstva a GŘ MUDr. Luděk Nečesaný, MBA konstatoval, že v minulosti prošel několika
různými složeními představenstev a současný stav je vyhovující. Uvedl, že by nepřeceňoval a nespojoval
medicínskou činnost s chodem představenstva, neboť medicínskou problematiku představenstvo neprojednává
a je v kompetenci lékařského ředitele. Jako výhodu spatřuje účast klíčových osob z řad přednostů center, kteří
mají svoji výraznou pozici v KNL. Zároveň konstatoval, že by se přimlouval za účast členů managementu
ředitelky pro ošetřovatelskou péči Mgr. Marie Fryaufové a technického ředitele Ing. Jana Raise, MBA.
Zdůraznil, že představenstvo je pod detailním dohledem DR a dalšího externistu v řadách představenstva
považuje za nadbytečného.
Předseda DR navrhl, aby se členové vyjádřili k jednotlivým variantám:
1. Zachování současného stavu - dojmenovat přednostu onkocentra MUDr. Jiřího Bartoše, MBA +
externista nebo člen nominovaný managementem nebo Kolegiem primářů KNL.
2. Doplnění o členy z managementu Mgr. Marie Fryaufová a Ing. Jan Rais, MBA.
3. Jednat o nominacích s Kolegiem primářů KNL, kteří by nominovali dva členy.
V 15.26 hodin na jednání přišel Mgr. Jan Marek.
GŘ upozornil, že je nezbytné při rozhodování zvážit i fakt, že členové představenstva dle Zákona o
obchodních korporacích pracují na základě smlouvy o výkonu funkce, což není klasický pracovně-právní
vztah a nominovaní by s tímto faktem měli předem souhlasit.
Hejtman Půta navrhl, aby se nejprve jednalo s přednosty a dotázat se jich, zda mají zájem pokračovat.
Člen DR Mgr. Jan Korytář konstatoval, že je nutné odosobnit systém obsazování představenstva do budoucna.
Členka DR Lena Mlejnková se dotázala, jakou variantu preferuje GŘ.
GŘ uvedl, že preferuje variantu členů z řad nemocnice. Podotkl, že pokud by se pravomoc přesunula na
Kolegium primářů KNL a pokud by nebyli nominováni přednostové, budou i nadále zváni na jednání
představenstva stejně jako jsou nyní zváni členové managementu.
GŘ dále uvedl, že v prosinci proběhne dotazníkové šetření v KNL, kdy je třeba získat zpětnou vazbu a reflexi
z nemocnice k chodu nezdravotnických úseků. Na základě této skutečnosti nevyloučil vypsání výběrového
řízení na pozici člena managementu, když budou zjistěny závady nebo s tímto úsekem nebude nemocnice
spokojena.
Předseda DR navrhl nominovat přednostu onkocentra MUDr. Jiřího Bartoše, MBA a bude s ním probrána
varianta, že by v představenstvu pokračoval. Další variantou je probrat možnost vstupu do představenstva
ředitelky pro ošetřovatelskou péči a technického ředitele a řešit zvyšení počtu členů představenstva.
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Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. pověřila předsedu DR prof. Ing. Josefa
Šedlbauera Ph.D. jednáním s přednostou onkocentra MUDr. Jiřím Bartošem, MBA, ředitelkou pro
ošetřovatelskou péči Mgr. Marií Fryaufovou, technickým ředitelem Ing. Janem Raisem, MBA a
předsedou Kolegia primářů MUDr. Dušanem Mormanem o budoucím složení představenstva.
bez hlasování
Z jednání odešel v 15.40 hejtman Martin Půta.
2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR
Předseda DR se dotázal, zda má člen DR Ing. Tomáš Sláma nějaký výstup z materiálů, které si v minulosti
vyžádal. Zprávu poskytne na následujícím jednání DR.
3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
Předseda DR a GŘ informovali přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s.
GŘ informoval o aktuální ekonomické situaci.
A. Hospodaření KNL
Celkem hospodářský výsledek za 1 až 10 / 2014 je zisk ve výši + 58,8 mil. Kč:
Liberec
+ 50,5 mil. Kč
Turnov

+8,3 mil. Kč

Jen měsíc ŘÍJEN skončil ziskem ve výši + 0,9 mil. Kč*):
Liberec
+ 1,7 mil. Kč
Turnov

-0,8 mil. Kč

*) ekonomika měsíce října je ovlivněna růstem spotřeby materiálů a osobními náklady viz dále zpráva
Vliv na ekonomiku října
(podrobná tabulka - viz příloha č. 1)
Náklady
o materiálové náklady (léky; kardio materiály; mater. z konsignačních skladů; laparoskopické materiály;
diagnostika na laboratořích)
o osobní náklady (Turnov):
o nárůst tarifů SZP
o další úprava platů SZP
o proplacení přesčasů SZP
o opravy zdravotechniky
o odpis nedobytných pohledávek za regul.popl. a za záchytku (schváleno v představenstvu)
V nákladech (odpisech) není ještě zohledněn majetek – auta, převzata od České Sanity (sanitní vozy ještě nebyly
zařazeny do evidence majetku; zároveň se bude zohledňovat odpis vzniklý z oceňovacího rozdílu – také není
v účetnictví zohledněno).
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Výnosy
nárůst
o Tržby za služby:
o Tržby od ZP ŠKODA pro Liberec – mimořádný doplatek za nárůst produkce (BL, kardio)
o Tržby od VZP pro Turnov – v souvislosti s převzetím Zdravotnické dopravní služby (DRNR)
o Tržby za samoplátce Bariatrie
o Tržby za zboží
o nárůst obratu receptů v lékárně
- proti měsíci září = + 0,6 mil. Kč;
- proti průměru 1 až 9 = + 2 mil. Kč
o nárůst tržeb ve stravovacím provozu (externí prodeje) +0,3 mil. Kč
o Ostatní výnosy
o růst obratu vyrobené a prodané krve
Výhled; očekávání
Do konce roku je nutné udržet produkci zdravotní péče v Turnově (tak aby došlo k maximálnímu naplnění úhrad).
Očekávaný účetní hospodářský výsledek cca 80-90 mil. Kč
B. Finanční situace
Stav finančních prostředků, pohledávek, závazků k 23. 11. 2014
Kč

Finanční prostředky
Pohledávky
Závazky
Celkem
neuhrazená dotace - CT
Celkem vč. Dotace

93 242 852
6 684 999
-31 914 066
68 013 785
26 000 000
94 013 785

1. Plnění výkonnostních parametrů ve vztahu ke smluvním ujednáním se zdravotními pojišťovnami a
potvrzení plánu do konce roku 2014.
Předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o stavu vyjednávání se zdravotními
pojišťovnami.
Zdravotní péče
Liberec přehled plnění péče za 10 měsíců
Optimální plnění na 83,33 %
(počítáno k limitu maximální úhrady)
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Plnění péče za 1-10/2014
(vztaženo k maximálním úhradám dle vyhlášky a smluv)
optimum plnění za 10 měsíců = 83,33 %

Doporučení pro 11,12/2014

Plnění limitů úhrad Plnění limitu
Hopsitalizace Ambulance
hospitalizační péče ambulantní péče
111
89%
86%
0
0
201
91%
82%
-1
0
205
76%
78%
1
1
207
96%
87%
-1
0
209
101%
121%
0
0 dohoda o doplatku "nad"produkce
211
85%
78%
0
1

ZP

Balíčková péče (kardio, Biologická péče, katarakta) je řízena jako samostatné projekty.
Shrnutí:
- ambulantní péči není třeba tlumit
- recepty na ambulancích se mohou pacientům předepisovat dle standardů léčby
- hospitalizace – předpokládaný útlum v prosinci by měl vyrovnat překračování maxim .limitů hrazené péče.
Možnost realizovat výkony i v Nemocnici Turnov
Turnov přehled plnění péče za 10 měsíců
Optimální plnění na 83,33 %
(počítáno k limitu maximální úhrady)
optimum plnění za 10 měsíců = 83,33 %

Doporučení pro
11,12/2014

Plnění limitů úhrad Plnění limitu
Hopsitalizace Ambulance
hospitalizační péče ambulantní péče
111
84%
81%
1
1
201
88%
72%
0
1
205
80%
93%
1
1
207
115%
83%
-1
1
209
81%
77%
1
1
211
90%
144%
0
0
Nemocnice Turnov je velmi citlivá na jakýkoliv „sezonní“ výkyv. Proto i když nyní plní plán na požadovaná procenta,
pokud přičteme očekávané poklesy v prosinci nemusela by produkce stačit na dosažení maximálních limitů péče. Proto
jsou nastaveny takové scénáře, aby nebyla tlumena péče.
Rok 2015
Úhradová vyhláška 2015
ZP

navržená úhradová vyhláška na rok 2015: není promítnut nárůst úhrad (pokrytí nákladů na 5 % nárůst tarifů)
- pro KNL: celkem pokles úhrad proti 2014 o 35 mil. Kč
o vliv pokles ambul. úhrad =-40 mil. Kč za všechny ZP
o vliv pokles úhrad za angioplastiky (stenty) = - 22 mil. Kč za všechny ZP
-

pro Turnov: celkem stejná úhrada jako v roce 2014 (Turnov nemá specializovaná centra a péči hrazenou
balíčkově )

Ceny za materiály
- snížení cen (úhrad) od ZP za stenty v kardiologii
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-

pokles DPH v lécích (vliv cca 25 mil. Kč max.)

Hlasování o usnesení:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor
hospodaření za říjen 2014.
Z jednání se omluvil MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D
4. Investiční činnost KNL, a.s.
Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních projektech v investiční činnosti – stav k 26. 11. 2014:
INVESTIČNÍ PLÁN 2014
Změny k 26. 11. 2014
V investičním plánu je ve sloupci stav doplněn stav investic k 26. 11. 2014. Níže je uveden soupis změnových
položek:
Zdravotnická technika a přístroje
I. Z-2014/064 – Sítnicový LASER Pure-point modul Constellation
Nový modul laseru do stávající stanice Constellation
cenový odhad: 812.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
II. Z-2014/065 – Sítnicový LASER pro oční ambulanci
cenový odhad: 950.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
III. Z-2014/066 – Přístroj pro měření topografie rohovky (PentaCam)
cenový odhad: 1.500.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
IV. Z-2014/067 – UZV - GYP
Ultrazvuk na porodní sály nahrazující stávající stroj.
cenový odhad: 385.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
V. Z-2014/068 – UZV – Gynekologická ambulance Turnov
Ultrazvuk vhodný pro screeningová vyšetření. Náhrada za 25 let starý přístroj.
cenový odhad: 1.200.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
VI. Z-2014/069 – Shaver pro ORL
Nový přístroj na operační sál
cenový odhad: 500.000,- Kč
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zdroj financování: vlastní zdroje
VII. Z-2014/070 – Stomatologická souprava vč. odlučovače amalgámů
Náhrada zastaralé a nejvytíženější soupravy v ambulantní ordinaci.
cenový odhad: 450.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
VIII. Z-2014/071 – Barvící automat - Patologie
Nový přístroj na barvení histologických preparátů. V současnosti se vše provádí manuálně.
cenový odhad: 2.000.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
IX. Z-2014/072 – Mikroskop - Patologie
Nový přístroj vč. nástavce pro 4 další pozorovatele
cenový odhad: 450.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
X. Z-2014/072 – Kardiologické sondy - Dětské oddělení
Dokoupení kombinace sond dvou velikostí , která pokrývá veškerou věkovou škálu pacientů.
cenový odhad: 371.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
XI. Z-2014/073 – Tabletové nádobí – Stravovací oddělení
Dokoupení nedostačujícího nádobí.
cenový odhad: 1.000.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
XII. Z-2014/074 – Laparoskopický systém – GYP
Náhrada za stávající věž.
cenový odhad: 1.440.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
XIII. Z-2014/075 – Přístroj pro měření OAE, BERA novorozenců – ORL
cenový odhad: 500.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
XIV. Z-2014/076 – Automobil na rozvoz stravy – Stravovací oddělení
Nový automobil pro pokrytí zvýšeného objemu závozů.
cenový odhad: 850.000,- Kč
zdroj financování: vlastní zdroje
Přístavba a stavební úpravy Pavilonu onkologie KNL, a.s. – viz. příloha materiálu.
Endoskopie Turnov
Rekapitulace projektu
 07/2014 - Schválení záměru na představenstvu
Stručný popis současného stavu
Je schválen záměr a probíhá VZMR na zpracovatele dokumentace provedení stavby. Bylo podáno 7 nabídek a
v současné době probíhá jejich vyhodnocení. Cenové nabídky jsou v rozmezí od 193 tis. Kč do 370 tis. Kč bez
DPH.
Přílohy:
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 Tabulka srovnání nabídkových cen

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. – Výměna oken PCHO
Rekapitulace projektu
 01/2014 - Schválení záměru na představenstvu
 10/2014 – objednání dokumentace provedení stavby
 09/2014 - Předběžné oznámení veřejné zakázky

Stručný popis současného stavu
Je zpracována dokumentace provedení stavby a probíhá vyřizování ohlášení stavby na stavebním úřadě MML.
Současně je zveřejněno předběžné oznámení VZ a zpracovává se zadávací dokumentace VZ – předpokládaný
datum zveřejnění zadávací dokumentace je 3. 12. 2014. Předpokládaný termín realizace je 03 – 09/2015.
Realizace bude probíhat po etapách.
Cena veřejné zakázky dle oceněného výkazu výměr, který je zpracován dle ceníku ÚRS, je 16.126.484,78 Kč
bez DPH. Cena obsahuje výměnu oken vč. parapetů a zateplení špalet, elektro práce, žaluzie, protiprašná a
bezpečnostní opatření v objektu, vymalování prostor celého objektu.
Smluvní rekapitulace z pohledu ceny
Objednávka Storing s. r. o.

Dokumentace provedení
stavby

CELKEM vč. DPH

216.590,- Kč

216.590,- Kč

Přehled došlých faktur
KDF
firma
Storing spol. s r. o.

částka vč. DPH
216.590,-

Celkem vyfakturováno

216.590,- Kč

datum splatnosti
8.11.2014

Změny na akci
K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny.
Příloha:
 úvodní listy oceněného výkazu výměr
PIO – Centrální příjem v objektu
Rekapitulace projektu
 09/2014 - Schválení záměru na představenstvu
 10/2014 – objednání dokumentace provedení stavby
Stručný popis současného stavu
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Dokumentace je rozdělena do dvou částí, aby byl splněn požadavek na realizaci v zimním období. První
dokumentace na úpravu vnitřních prostor je již zpracována a v současné době probíhá VZMR na výběr
zhotovitele a vyřizování stavebního souhlasu. Předpokládaná cena vnitřních úprav dle oceněného výkazu
výměr zpracovaného firmou Storing je 5.893.151,22 Kč bez DPH. Druhá dokumentace budou venkovní
úpravy vstupu vč. prostranství před vstupem. Venkovní úpravy nemůžou být provedeny jako zimní akce
z důvodu nutného vydání územního souhlasu dle stavebního zákona (velká časová náročnost dle zákona).
Předpokládaný termín realizace první etapy je 12/2014 – 03/2015 a druhé etapy 04 – 06/2015. Realizace bude
probíhat po etapách a jednotlivé etapy po částech tak, aby byl co nejméně omezen provoz samotného objektu.
Zároveň probíhá uvolňování prostor potřebných ke stavebním úpravám – přemístění vyšetřovny SONO.
Předpoklad ukončení přípravných prací je 15. 12. 2014.
Po dobu rekonstrukce vnitřních prostor bude interní příjem provizorně přemístěn na 4. patro v Pavilonu
interních oborů.
Smluvní rekapitulace z pohledu ceny
Storing s. r. o.

Dokumentace provedení
stavby

CELKEM bez. DPH

246.000,- Kč

246.000,- Kč

Změny na akci
K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny.
Příloha:
 úvodní listy oceněného výkazu výměr
Úpravy 1. patra objektu onkocentra – lůžková stanice
Rekapitulace projektu
 10/2014 – průzkum a soupis požadavků na úpravy 1. patra
Stručný popis současného stavu
V důsledku rekonstrukce přízemí objektu (otřesy) dochází v části objektu k drobným uvolnění tzv. polštářů
v podlahové konstrukci 1. patra – nutná oprava (cca. 8 místností). Oprava spočívá v rozebrání vrchní části
podlahy vč. vybrání štěrku a sestavení nové vrchní části podlahy. Tyto práce vyvolají nutnost odstavení
lůžkové stanice. Při odstavení stanice budou zároveň provedeny drobné, odkládané úpravy pro zlepšení
současného stavu na lůžkové stanici. Níže je uveden rozsah předpokládaných činností:
 Oprava konstrukcí podlah
 Zvýšení počtu el. zásuvek k lůžku o 4 – v současnosti 1 dvojzásuvka/lůžko – nedostačující
 Výměna dorozumívacího systému sestra/pacient – nejsou již náhradní díly
 Nedostačující stav odvětrání v soc. zázemích
 Rekonstrukce soc. zázemí na patře
 Drobné stavební úpravy některých místností – vznik chybějícího skladu na patře, úprava
vyšetřovny pro lékaře, rozdělení čtyřlůžkových pokojů na dvoulůžkové
 Výměna vnitřních parapetů
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 Výměna podlahových krytin
 Doplnění nábytkem
Na uvedené práce se v současnosti zpracovává jednostupňová dokumentace. Odhad ceny prací je cca 3,5 mil.
Kč. Blíže bude upřesněno po rozpracování dokumentace.
Lůžková stanice bude na nezbytně nutnou dobu přemístěna, po ukončení rekonstrukce přízemí objektu
onkocentra (předpoklad 12/2014), na lůžkovou stanici v 1. patře Pavilonu chirurgických oborů.
Předpokládaný termín realizace 01-03/2015.
Změny na akci
K dnešnímu dni nejsou na akci žádné změny.
Přílohy:
 Půdorys stávajícího stavu 1. patra
Předseda DR se dotázal, zda již MZ ČR schválilo postup při řešení lineárního urychlovače. GŘ uvedl, že
dosud stanovisko KNL neobdržela. KNL nemá už příliš času k vyřešení situace tak, aby se stihla čerpat
dotace, max. dva měsíce.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí informace o
stavu investičních projektů.
Různé:
Dohoda Dr. Max
GŘ informoval o tom, že v pátek byla uzavřena dohoda s Dr.Maxem, který provede rekonstrukci lékárny dle
projektu nemocnice včetně rozšíření o prodej ZP (cca 4,6 mil. Kč včetně ušlého zisku během uzavření lékárny
a ztráty daňového štítu).
Nemocnice ziská novou lékárnu dle vlastních představ, kterou převezme k datu ukončení současné nájemní
smlouvy. A zároveň bude spolupráce nemocnice i lékárny probíhat standardně, tj. lékárna bude plnit roli
nemocnični lékárny. Nemocnice neotevře výdejnu či lékárnu a nebude směřovat pacienty jinam.
- Dr.Max provede rekonstrukci na své náklady:
- stavební část dle projektu nemocnice
- interiér dle standardu Dr. Max.
- Nemocnice uhradí jednu položku stavební častí, která se týká vnějšího pláště (vstupní dveře, okna)
- V projektu odhadnuto na 135 tis. Kč (zhotovitel bude fakturovat přímo nemocnici). Předběžný
harmonogram rekonstrukce: v průběhu června (začne se mimo lékárnu v dodatečných prostorách) a
po cca 4-6 týdnech se uzavře lékárna- na cca 1 měsíc - a stavba se kompletně dokončí.
Kolaudace a otevření lékárny v průběhu srpna – když vše půjde hladce, tak začátkem sprna. Během
rekonstrukce bude nemocnice spolupracovat na informování pacientů v prostorách nemocnice ve
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-

spolupráci s Dr. Max o dočasném nekomfortu pro pacienty. Nemocnice po konci nájemního vztahu
převezme lékárnu (stavbení část) včetně nábytku, který bude postupně dokoupen nemocnicí za částku
380 tis. Kč. Investice v době rekonstrukce cca 700 tis. Kč.
Nemocnice nebude při převzet požadovat uvedení do původního stavu v době před uzavřením nájemní
smlouvy.
- Dr.Max rozšíří po rekonstrukcu sortiment zdravotnických potřeb. Sortiment bude konzultován se
zástupci nemocnice.
- Nemocnice předá rozšířené prostory do užívání Dr. Max na zbylé nájemní období bez nároku na
změnu nájemného.
- Nemocnice si je vědoma, že při předání na konci nájemního stavu převezme stav před
zhodnocením, které investoval Dr. Max (daňový dopad).
- Nemocnice bude plně spolupracovat během rekonstrukce, aby se co nejvíce zkrátilo období
uzavřené lékárny (spolupráce při rekonstrukci, kolaudaci atd.)
Za Dr.Max bude určena konkrétní osova, která bude koordinovat celou rekonstrukci.
Smlouva – na výše uzavře KNL s Dr. Max novou nájemní smlouvu, která bude na dobu určitou
(termín dle současné smlouvy) a bude zohledňovat výše uvedené. Návrh smlouvy se pokusímě
připravit ještě v průběhu prosince.

Budova VZP a vývoj prodeje
GŘ informoval členy dozorčí rady o jednání s VZP. Elektronická dražba se uskuteční ve středu 10. 12. 2014
v 11 hodin, KNL složila jistinu 500 tis. Kč. Odhadní cena s pozemkem je 28,3 mil. Kč. Zájem o nemovitost
projevily cca 4 subjekty. Podmínkou dražby je, že po dobu jednoho roku bude VZP využívat celé přízemí
budovy a kancelář v první patře, za které bude platit nájemné. Předseda DR navrhl, aby členové hlasovali o
limitu, do kterého může GŘ při elektronické aukci dražit.
Člen DR Mgr. Jan Korytář se dotázal, jakou nejvyšší hranici vidí management.
GŘ odpověděl, že navýšení je max. o 10 %. tedy max. 30 mil. Kč.
Člen DR Mgr. Jan Korytář navrhl usnesení, že DR doporučuje dražbu do výše 30,1 mil. Kč.

Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. stanovila horní hranici koupě budovy VZP do
výše 30,1 mil. Kč.
Z jednání odešela v 16.30 hodin členka DR Lena Mlejnková.
Projekt BPlans
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GŘ informoval o stavu projektu a popsal celou genezi vývoje jednání s Mgr. Barborou Vágnerovou ze
společnosti BPlans.
Předseda DR se dotázal, zda byla smlouva se společností BPlans byla podepsána.
GŘ odpověděl že nikoli. Jednání s Mgr. Vágnerovou vedl především bývalý člen managementu Ing. Jiří
Veselka, MBA, který o průběhu jednání nikoho z managementu neinformoval.
Nové webové stránky
Předseda DR informoval o tom, že viděl návrh nových webových stránek a zatím ho nepředal ostatním
členům DR, neboť byl značně prázdný. Požádal, aby na příští zasedání DR přišel realizační tým projekt
prezentovat.
Závěr:
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 13. 1. 2015. Další termíny zasedání DR byly stanoveny na 10.
2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14.7., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2015. 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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