
Zápis z jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL  
 
 
Jednání proběhlo 8.12.2014 od 14,00 v Krajské nemocnici Liberec 
 
Přítomni: MUDr. Nečesaný, ing. Trpišovský, prof. Moos, ing. Bufka, ing. Rais, MUDr. 
Polášek, MUDr. Lukáš, Bc. Silná (Krajská nemocnice Liberec), prof. Kůs, prof. Suchomel, 
prof. Maier, (TUL), M.Pieter, Bc. Kocumová, prof. Šedlbauer (Liberecký kraj), ing. Vereščák 
(Město Liberec), ing. Hocke (Město Turnov),  
 
 

1) zápis z minulého jednání – bez připomínek účastníků  
 

2) informace o projektu Modernizace KNL určené ke zveřejnění na web KNL -  
podklady rozeslány členům elektronicky, bez připomínek, zajistí PR oddělení KNL.  

 
3) informace k operačním programům EU a dopadech na projekt Modernizace KNL – 

závěry jednání pracovní skupiny pro administraci projektu - viz zápis 
 

Bufka: shrnutí závěrů pracovní skupiny pro administraci. Je nezbytné objasnit pochybnosti 
ing. Štefanové  o možnostech čerpání financí na stavební část projektu (lze pouze na přístroje 
či na stavební práce spojené s pořízením nových technologií či přístrojů). Pracovní skupina se 
sejde ještě do vánoc na schůzce, na které bude problematika diskutována.  
 
Moos: nesouhlasí s komentářem ing. Štefanové, když v cílech definovaných v IPRÚ je mimo 
jiné zvýšení kvality a postavení zdravotnických zařízení, a to především v oblasti 
infrastruktury limitující rozvoj medicíny – urgentní příjem a akutní specializovaná zdravotní 
péče (rozvojová opatření 3-1: str. 162) 
  
Ing. Vereščák: tento cíl může být v IPRÚ uveden, ale v současné době je IPRÚ neschválený 
dokument, který pokud bude v nesouladu s příslušnými operačními programy EU, bude se 
muset upravit a dát do souladu. Konečná verze v současnosti není schválená a také nelze 
s jistotou specifikovat, jaké projekty budou financovány z IPRÚ. V nejbližší době bude 
jednání zástupců měst Liberec a Jablonec, ze kterého vyplyne, kterými projekty bude IPRÚ 
vyplněno. Princip IPRÚ je však již potvrzen ze strany MMR jako principielně možný.  
 
Moos: i v případě, že by nebylo možné počítat pro stavební část projektu s financemi z IPRÚ, 
tak tato skutečnost není pro projekt fatální, nicméně velmi komplikuje finanční bilanci 
projektu a jeho kalkulaci. Apeluje na zástupce města Liberec, aby byl projekt Modernizace 
KNL zanesen do IPRÚ kompletně, tedy stavební část i vybavení přístroji.  
 
 

4) zpracování generelu areálu KNL  
 
Zpracování generelu bylo zadáno a první výsledky by měly být do konce ledna a finální verze 
pak do konce března. KNL předala veškeré potřebné info zpracovatelům generelu a na 
schůzce 19.12. pracovní skupiny pro architekturu a urbanistiku budou diskutovány první 
problémy a závěry zpracovatelů. Bude zpracována též objemová studie k novým objektům.  
 
 



Diskuse:  
Šedlbauer:  navrhuje oponenturu generelu, jako zásadního dokumentu k dalšímu vývoji areálu 
KNL, v průběhu února a března 2015. 
 
Lukáš: je nezbytné komunikovat generel s lékařským týmem, aby se nedostal do konfliktu 
s medicínskými potřebami KNL 
 
Bufka: neprodleně po zpracování objemové studie a prvního draftu generelu bude 
kontaktována skupina lékařů k projednání – předpoklad 1/2015 
 
Maier: z termínového pohledu je třeba tedy rozpracovat v průběhu ledna i celý areál, aby 
mohl být podroben oponentuře.  

 
Nečesaný: do generelu je nezbytné zapracovat  aktuální vývoj v KNL – máme zájem o koupi 
budovy VZP v Liberci z důvodu koncentrace administrativy do jedné budovy a je nezbytné 
též zohlednit budoucí režim spalovny a prádelny v areálu – rozhodnutí o jejich dalším využití 
padne v první polovině příštího roku – od rozhodnutí v lednu po podpis smlouvy s případným 
dodavatelem 5-6/2015.  

 
Pieter: v generelu se musí zvážit i implementace činnosti záchranné služby (LZS) do areálu 

 
Nečesaný: s ohledem na různou právní subjektivitu se některé stejné či obdobné činnosti jeví 
jako problematicky propojitelné, ale jejich propojení má pozitivní ekonomické efekty. Vyšší 
propojení záchranky do modernizovaného areálu by mělo být řešeno ze strany Libereckého 
kraje jako zřizovatele.  

 
Kocumová: se sídlem záchranky Liberecký kraj do budoucna počítá v rámci 
modernizovaného objektu KNL, doporučuji generel konzultovat také se záchrankou, aby 
informace v generelu nebyly v rozporu s jejich zájmy  

 
 
5) angažování poradenské firmy pro administrování projektu – prof. Moos a ing. Bufka 

absolvovali  úvodní jednání s poradenskou firmou ILA s.r.o., na které byl diskutován 
projekt a jeho financování z OP EU a případné možné zapojení poradenské firmy do 
projektu. Firma ILA s.r.o. se poradenské činnosti na poli čerpání dotací z OP EU 
věnuje od samého počátku fungování těchto OP a má za sebou bohatou referenční 
minulost. V projektech obdobného typu má pozici konzultanta, dává doporučení a 
pomáhá zpracovávat a revidovat příslušné dokumenty vedoucí k podání žádosti. 
Na příštím jednání řídícího výboru bude zástupce firmy přítomen a seznámí řídící 
výbor s názorem na projekt Modernizace KNL, možnostmi jeho financování z OP EU 
a navrhne jeho možnou pozici v projektu.   

 
 

Další jednání se uskuteční 2.2.2015 od 14,00 hod v budově B KNL, 5.patro – zasedací 
místnost kardiologie.  
 


