
 
 

  

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 
460 01 

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu  

tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 
www.nemlib.cz IČ: 272 83 933     DIČ: CZ699003993 

          

  
 

Z Á P I S č. 7/2018  
Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 
 
Datum:                            11. 9. 2018 
 
Doba konání:                 15:30 –  16:45 hodin 
 
Místo:                             Úřad LK,  zasedací místnost hejtmana, 3.patro 
 
Přítomni:                       Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. 
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. – dorazil v 15:55 
Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s.  

    Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Omluveni:     Tibor Batthyány, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
    Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s.                    
 
Hosté:                              MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. 
    MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 
     
Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  
 
Zapisovatel:        Václav Řičář  
 
Usnášeníschopnost:   Vzhledem k počáteční účasti 8 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné.  
 
 
 
 
Program:  

1) Zahájení  
2) Kontrola úkolů 
3) Aktuální ekonomická situace 1-7/2018  
4) Zpráva o investiční a obchodní činnosti KNL – 1-6/2018 
5) Směna pozemků se SML 
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6) Odkup garáže od LK 
7) Odkup pozemku od TJ Lokomotiva Liberec I 
8) Různé 

 
1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Předsedky DR nechala hlasovat o 
programu jednání dle zaslané pozvánky. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 
 

2. Kontrola úkolů 
Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly.  
 

3. Aktuální ekonomická situace 1-7/2018 
 

1. ekonomika  

Hospodářský výsledek za 1_7/2018 je zisk ve výši + 35,9 mil. Kč  
 
- zúčtování vratky pokuty za investiční akce 2010: +19 mil. Kč (dotační program IOP Kardiocentrum) 
- částečně zaúčtovány vyúčtování od ZP (viz dále) 
- zohledněny budgety pro přesčasy 
- zohledněno plnění péče (a maximální úhrady) za 1-7/2018 
- hospodaření stravovacího provozu je za 1-7/2018 zisk ve výši  1,3 mil. Kč (včetně vnitronájmu) 
 
ZOHLEDNĚNÍ VYÚČTOVÁNÍ OD ZP do ekonomiky 1-7 2018 

 
 
 
 

2. plnění zdravotní péče  
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OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 58,33 % K PLÁNU 
(plnění je počítáno k maximálním limitů úhrad pro rok 2018) 
 
LIBEREC 

HOSPITALIZACE
AMBUL 
ostatní

AMBUL 
kompleme
nt

AMBULANCE 
CELKEM

Porody (ke 
skut.CM r 2016) - 
bez limitu

BIOLOGICKÁ 
LÉČBA

111 61,9% 58,33% 57,81% 58,2% 54% 53%
201 64,1% 54,93% 44,45% 50,7% 55% 80%
205 59,2% 100,11% 69,59% 91,8% 52% 70%
207 60,3% 72,11% 51,84% 62,7% 60% 64%
209 68,6% 67,94% 60,81% 67,0% 88% 55%
211 67,9% 61,45% 66,72% 63,1% 70% 61%  
Biolog.léčba u ZP 201 požádáno o zohlednění (bez reakce); 211 jedná se o zohlednění 
všechny hodnoty ZUM, ZULP ve výpočtu produkce jsou v MAX VZP cenách (VLIV NA ÚHRADU V AMBULANCÍCH, VLIV 
NA ÚHRADU PAUŠÁLU – HOSPITALIZACE, VLIV NA VYKÁZANOU HODNOTU LÉKŮ V CENTROVÉ PÉČI BL) 
 
 TURNOV 

HOSPITALIZACE AMBUL 
ostatní

AMBUL 
kompleme
nt

AMBULANCE 
CELKEM

111 62% 64% 52% 60%
201 61% 63% 58% 61%
205 72% 106% 98% 104%
207 80% 66% 55% 62%
209 66% 80% 57% 70%
211 75% 102% 75% 94%  
u ZP 211 –žádáno o zohlednění péče 
 

3. ostatní 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 8. 2018 
stav účtu + 39mil. Kč 
transparentní účet + 146 mil. Kč 

 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-7/2018 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 
 

4. Zpráva o investiční a obchodní činnosti KNL za období 1-6/2018 
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Předkládáme zprávu o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů za první pololetí roku 2018 tak, jak je 
postupně naplňován dle projednání na prosincovém představenstvu. Dále níže bude předložen plán nákupu 
přístrojové zdravotnické techniky dle schválení představenstva, které předložila investiční přístrojová komise 
(specifikace pořízení zdravotnické techniky - celkový objem na pořízení zdravotnické techniky je 30 mil Kč včetně 
převedených investic z roku 2017 a nákladů na řešení havarijních stavů). 

 
1. Čerpání dotačních titulů 

1.1 Návazná péče: 
 
Stav ke dni 31.8.2018  
 

1.1.1 „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“    
 
         Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 
 
              Celkové uznatelné rozpočtové náklady  98 600 000,- Kč vč. DPH  
              z toho maximální výše dotace 85%  83 810 000,- Kč vč. DPH 
                         vlastní zdroje KNL, a.s. 15%  14 790 000,- Kč vč. DPH 

 
• Pro  tento projekt byla  MMR ČR vydána registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek o 

poskytnutí dotace.   
• Ze strany CRR proběhla kontrola zadávací dokumentace před vyhlášením výběrového řízení (VŘ).   
• Dne  4.9.2017 bylo vyhlášeno  VŘ na 15 částí. 
• Úspěšně byly vysoutěženy části 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15 

 
• V červenci KNL, a. s. požádala CRR o rozdělení projektu na 2 etapy  tj.   
• 1.etapa  byla  dokončena do 31.8.2018,  následně bude podána žádost o  platbu.  
• Jedná se o části 1,2,3,6,7,8,9,12,13,14,15 s celkovými náklady 85 500 560,10 Kč  
• Výše poskytnuté dotace 85% z uznatelných nákladů                    72 675 476,09 Kč    
• Předpokládá se, že finanční dotace ze strany CRR  bude KNL, a.s. poskytnuta ještě  v tomto roce.   
• etapa bude dokončena do 31.12.2018, následně bude podána žádost o platbu.  
• Jedná se o části 5, 10, 11. U těchto částí ještě není dokončeno výběrové řízení.    

 

Tabulka č. 1:  
Přehled stavu VŘ a dodání přístrojů po jednotlivých částech projektu hrazených z dotace. 
 
 

 
Část   

Položka 
projektu  

Typ přístroje   Datum 
podpisu 
Kupní 
smlouvy  

Cena  vč. DPH  Zařízení  
dodáno 1. etapa 
/nedodáno 2.etapa  

Dodavatel  

1 1.1 Pacientské monitory  5 441 370,00   
  Centrální monitor  29.1.2018 557 205,00  S&T Plus 
 1.18 Monitorovací systém vitálních funkcí   3 862 320,00 dodáno 1. etapa  
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  Centrální monitor    775 005,00   
2 1.2 Plicní ventilátor   2 490 034,80   
 1.14 Ventilátor plicní 5.2.2018 1 845 129,00 dodáno 1. etapa A.M.I. 
 1.19 Ventilátor plicní  2 662 242,00   
3 1.3 Trombelastometr   1 1495 000,00   
 1.12 Analyzátor biochemických parametrů 

mozku 
25.9.2017 2 059 998,00 dodáno 1. etapa Promedica/

Medista 
 
4  

 
1.4 

 
Anesteziologický přístroj  

 
29.1.2018 

 
4 394 720,00 

 
dodáno 1. etapa 
 

 
Medisap 

 
5 

 
1.6 

Přístroj na kontinuální oxygenaci a 
eliminaci CO2 

VŘ  
ukončeno 

  
 2. etapa 

  

6 1.7 Impedanční plicní tomografie  25.1.2018 1 759 340,00  
dodáno 1. etapa 

MONDIAG 

7  1.8 Lůžko s laterálním náklonem  10.5.2018 2 489 650,16 dodáno 1. etapa LINET 
8 1.9 Mobilní UZV přístroj vč. TCD 25.1.2018 1 649 230,00 dodáno 1.etapa MONDIAK 
9 1.10 Monitor cerebrální oxygenace  333 960,00   
 1.21 Perioperační hemodynamický monitor  16.4.2018 419 998,79 dodáno 1.etapa  BIOMEDICA 
10 1.11 EEG mobilní 32 kanálové s analýzou rytmu  VŘ  není 

ukončeno 
  

nedodáno 2. etapa 
  

11 1.13 Přístroj na chlazení a ohřev pacienta  VŘ 
ukončeno 

  
2. etapa 

 

12 1.15 Trenažer pro  HKK i DKK  16.4.2018 1 173 700,00 dodáno 1. etapa Madisson 
 
13 

 
1.16 

 
Magnetická rezonance 
 

 
20.12.2017 

 
28 733 926,87 

 
dodáno 1. etapa 

 
Philips 

14 1.17 Lůžkové komplety 10.5.2018 19 696 132,89  
dodáno 1.etapa 

Linet 

15 1.20 Endoskopická sestava  5.4.2018 3 648 453,00  
dodáno 1. etapa 

Olympus  

 1.5 Videolaryngoskop  358 644,00   

  
Přehled fakturace současného stavu k 30.8.2018 je uveden v příloze č. 1 
 
 

1.1.2 „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“ 
 
        Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224 
 
              Celkové uznatelné rozpočtové náklady  58 239 000,- Kč vč. DPH  
              z toho maximální výše dotace 85%  49 503 150,- Kč vč. DPH 
                           vlastní zdroje KNL, a.s. 15%    8 735 850,- Kč vč. DPH 
 

• Pro  tento projekt byla  MMR ČR vydána registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek o 
poskytnutí dotace.  

• Ze strany CRR byla ukončena kontrola zadávací dokumentace před vyhlášením VŘ. 
• Dne 19. 6. 2017 bylo vyhlášeno VŘ na 10 částí. 
• Úspěšně byly vysoutěženy části 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,  8, 9. 
 
V červenci KNL, a. s.  požádala CRR o rozdělení projektu na 2 etapy tj.  
• 1.etapa byla dokončena do 31.8.2018, následně bude podána žádost o platbu.  

Jedná se o části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 s celkovými  náklady   50 611 358,70 Kč 
Výše poskytnuté dotace 85% z uznatelných nákladů               43 019 654,90 Kč  
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Předpokládá se, že finanční dotace ze strany CRR bude KNL, a.s. poskytnuta ještě v tomto roce.  
 

• 2.etapa bude dokončena do 31.12.2018, následně bude podána žádost o platbu.  
Jedná se o část 10.  U této částí ještě není dokončeno výběrové řízení.    

 
 
Tabulka č. 2: 
Přehled stavu VŘ a dodání přístrojů po jednotlivých částech projektu hrazených z dotace.  
 
 

 
Část 

Položka 
projektu Typ přístroje Datum podpisu 

Kupní smlouvy 
Cena   

vč. DPH v Kč 

Zařízení  
dodáno 1. etapa 

/nedodáno 
2.etapa 

Dodavatel 

1. 2.1 Pojízdný RTG přístroj 18.12.2017 12 273 756,00  
dodáno 1. etapa 

North Med 
spol. s.r.o. 

 2.4 Skiagrafie     6 176 808,00    
2. 2.2 Sonograf 18.12.2017 4 255 570,00  S&T Plus s.r.o. 
 2.5 Mobilní UZV přístroj  2 444 200,00 dodáno 1. etapa  
 
3. 

 
2.3 

 
Počítačový tomograf  
 

 
24.5.2018 

 
12 315 380,-  

 
dodáno 1. etapa 

Siemns 
Healthcare, 
s.r.o. 

4. 2.6 Přístroj na chlazení a ohřev 
pacienta  

28.12.2017 430 990,00 dodáno 1. etapa POLYMED 
medical  
CZ, a.s.  

 2.7 Plicní ventilátor   3 102 803,00   
5. 2.8 Transportní ventilátor  25.1.2018 395 912,00 dodáno 1. etapa A.M.I. 

 2.11 Ventilátor plicní   1 005 631,00   
6. 2.9. Monitor vitálních funkcí –

transportní  
 
25.1.2018 

251 075,00  
 

 
A.M.I. 

 2.12 Monitorací systém vitálních funkcí   
Centrální monitor 

 2 076 965,00 
313 511,00 

dodáno 1. etapa  

7. 2.10 Bronchoskop 17.8.2018 204 490,00 dodáno 1. etapa Medinet s.r.o. 

8. 2.13 Lůžka s laterálním náklonem 18.12.2017 2 581 267,70 dodáno 1. etapa Linet. 

 
9. 

 
2.14 

 
Robotické lůžko 

 
22.1.2018 

2 783 000,00  
dodáno 1. etapa  

BTL 
zdravotnická 
technika, a.s.  

 
10. 

 
2.15 

 
Hmotnostní spektrofotometr 

 
VŘ není 

ukončeno 
 

  
nedodáno 
2. etapa 

 

 
Přehled fakturace současného stavu k 30.8.2018 je uveden v příloze č. 2. 

1.2 Nemocniční informační systém: 
 

Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec 
Registrační číslo:CZ.06.3.05/0.0/16_034/0005486 

 
Celkové uznatelné rozpočtové náklady:  44 135 760,-  Kč vč. DPH  
z toho maximální výše dotace 85%  37 515 396,- Kč vč. DPH   
             vlastní zdroje KNL, a.s. 15%    6 620 364,- Kč vč. DPH   
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Stav ke dni  31.8.2018  
 

• 9.6.2017 byla podána žádost o dotaci.  
• 15.8.2017  žádost doporučena k financování.  
• 17.10. 2017 byly předány na CRR podklady ke kontrole  před vyhlášením VŘ. 
• 29.1.2018 byla ze strany CRR ukončena kontrola pokladů pro vyhlášení VŘ.  

 
• VŘ na zakázku 001 „Nemocniční infomační systém pro KNL“  - probíhá výběr dodavatele.  
• U této zakázky byly podány námitky na  ÚOHS –  řízení není dokončeno 
• 13. 4. 2018 ICZ, a.s. podala prostřednictvím AK Koutná, Slušná & Bělohlávek Návrh na přezkoumání úkonů 

zadavatele proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „ Nemocniční informační systém pro KNL“.  
• Jako porušení zákona ICZ uvádí nezákonné stanovení kritéria technické kvalifikace a stanovení nepřiměřených 

smluvních podmínek a nedostatečné úpravě licenčních ujednání ve smlouvě. Navrhovatel navrhuje veřejnou 
zakázku zrušit. 

• 12. 6. 2018 nabylo právní moci Rozhodnutí ÚOHS, kde se uvádí, že se zadavatel v rámci vypořádání námitek 
k těmto nevyjádřil podrobně a srozumitelně k celému jejich rozsahu a nařídil zrušení Rozhodnutí o námitkách a 
nové rozhodnutí o nich. 

• Zadavatel znovu rozhodl o námitkách stěžovatele a podané námitky opět odmítl. 
• 18. 6. 2018 podala společnost ICZ, a.s. znovu návrh na přezkoumání. Důvody jsou totožné jako v předešlém 

řízení.    
• 20. 6. 2018 zahájil ÚOHS Správní řízení. 
• VŘ za zakázku 002 „Dodávka IT infrastruktury pro KNL“ -  proběhl výběr dodavatele. CRR byla předložena ke 

kontrole dokumentace VŘ  před podpisem smlouvy.  Ze strany CRR byla  kontrola  ukončena 23. 8. 2018, bez 
zjištění, výhrad či připomínek.  Smlouva zatím uzavřena není.    

 
 

1.3 Psychiatrie:  
 

 
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ 
  
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002540 

Celkové  uznatelné náklady ve výši    148 763 000,- Kč vč. DPH   
Z toho dotace činí 85%                         126 449 000,- Kč vč. DPH 
Vlastní zdroje KNL, a.s. 15%         22 314 000,- Kč vč. DPH 

Stav ke dni 31. 8. 2018 
 
 

• VŘ 001 ukončeno – Smlouva o dílo podepsána 14. 3. 2018. Dne 19. 4. 2018 byla CRR předložena ke kontrole 
dokumentace VŘ po podpisu smlouvy. Tato kontrola byla ze strany CRR ukončena dne 15. 8. 2018, bez zjištění, 
výhrad či připomínek. 

• VŘ 0002 – zadávací dokumentace ve finální fázi přípravy, VŘ bude v nejbližší době vyhlášeno. 
• VŘ 003 plánováno 
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• VŘ 004 a VŘ 005 ukončeno – obě smlouvy uzavřeny dne 22. 2. 2018 (díky nižší vysoutěžené ceně u obou VŘ 
bylo do stavby, v rámci rozpočtu, převedeno 943.740,-Kč) 

• 19. 3. 2018 předáno staveniště a zahájena rekonstrukce pavilonu „I“ – v první etapě rekonstrukce ( březen - 
srpen ) probíhaly v celém objektu zejména bourací práce. Po rozkrytí všech konstrukcí byly zjištěny změny ve 
stavebně konstrukční části objektu oproti původně plánované PD. V současné době probíhá zpracování nového 
stavebně konstrukčního řešení. Budou zpracovány změnové listy na vícepráce a méně práce a uzavřen 
Dodatek ke Smlouvě o dílo. V návaznosti na tyto skutečnosti jsme byli zhotovitelem upozorněni na možné 
prodloužení termínu ukončení rekonstrukce pavilonu „I“. 

• Termín předložení první žádosti o platbu na CRR je 29. 9. 2018 ve výši cca 4 mil. Kč. Nevyčerpané finanční 
prostředky z první etapy (cca 29 mil.), budou formou Žádosti o změnu převedeny do etapy druhé. Termín 
proplacení žádosti o platbu na účet KNL, a.s. je 12/2018 

 
 
Tabulka č. 3:  
Přehled stavu VŘ hrazených z dotace. 
 
 

Číslo 
VŘ Předmět VŘ Fáze 

Hodnota VŘ z žádosti o 
dotaci/předpokl.hodnota   

bez DPH/vč. DPH 

Vysoutěžená cena - 
rozdíl bude hrazen z 

fin.prostředků KNL, a.s. 

Orientační termín 
uzavření smlouvy 

s dodavatelem/Smlouva 
uzavřena 

001 Stavba VŘ ukončeno 109.115.496,-
/132.029.750,- 

114.164.159,-
/138.138.632,- 14. 3. 2018 

002 Nábytek 
Příprava zadávací 
dokumentace ve finální fázi 

10.333.798,-
/12.503.896,- 

  
11-12/2018 

003 Zdravotní technika Plánováno 989.500,-/1.197.295,-   10/2018 

004 TDI VŘ ukončeno 1.551.000,-/1.876.710,- 
1.370.000,- neplátce 

DPH  22. 2. 2018 
005 BOZP VŘ ukončeno 950.000,-/1.149.500,- 712.470,- neplátce DPH  22. 2. 2018 

 
 
 
1.4 Výzkumné projekty v realizaci: 
 
1.4.1  Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu  

 
• Pro rok 2018  KNL, a.s. byl s hlavním řešitelem projektu (ÚVN) uzavřen „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 

části účelové podpory a spolupráci při řešení části projektu č. 16-29148A“.  
• Práce na projektu pokračují.  

 
Rok 2018  
Dotace      444 000,- Kč  
Spoluúčast KNL, a.s.   253 000,- Kč  
 

 
1.4.2 Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku  
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             (studie ECMO-CS)  
 

• Do tohoto projektu vstoupila KNL, a.s. ve čtvrtém roce jeho řešení.  Pro rok 2018 byla s hlavním řešitelem 
projektu Nemocnice na Homolce uzavřena Smlouva o spolupráci na řešení části projektu č. 15-27994A.  

• Práce na projektu zahájeny 

 
Rok 2018    
dotace      785 000,- Kč  
spoluúčast KNL, a.s.   422 692,- Kč  

 

1.4.3. 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve 
 

• Dne 14. 7. 2017 byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podána Žádost o poskytnutí účelové podpory 
projektu výzkumu a vývoje.  

• Předpokládané celkové náklady projektu za období 2018 – 2020: 1 540 160,-Kč.  
• Žádost byla schválena s maximální výší podpory 100%.     
• S hlavním řešitelem projektu společností Wstec s.r.o byla uzavřena Smlouva o účasti na řešení projektu.  
• Práce na projektu zahájeny.  

 
Rok 2018   
dotace      491 720,- Kč  
spoluúčast KNL, a.s.               0,- Kč (za předpokladu, že  KNL, a.s. bude  
                                                                                 výzkumnou organizací  

 
 
1.5 Monitorovací zprávy ukončených projektů, podané v roce 2018: 

 

1.5.1 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec  
 
CZ.1.06/3.2.01/18.09299  
  

• Dne 10.1.2017  byla podána v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze 
stany MZ ČR  schválena.  

 

1.5.2 Zlepšení zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL ,a.s. 
 
CZ.1.13/2.2.00/39.01357  

• Dne 18.12.2017 byla podána v pořadí  2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla  
v lednu 2018 ze stany Regionální rady severovýchod schválena.  

1.5.3 Přechod z formaldehydované  k plazmové nízkoteplotní sterilizaci  
 
CZ.1/02/2.2.00/07.00583 
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• 5. 3. 2017 byla podána v pořadí 5. Závěrečná Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která 
byla schválena. 

 

1.5.4 Krajská nemocnice Liberec a.s. - Heliport  
 
CZ.1/06/3.4.00/15.08485 
 

• 11. 5. 2018 byla podána v pořadí 4.  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 
schválena. 

 
1.5.5 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního  
           cerebrovaskulárního centra KN Liberec  

 
CZ.1/06/3.2.01/08.07651 
 

• 6. 6. 2018 byla podána v pořadí 4.  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 
schválena. 

 
 
1.5.6 Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL - lůžka 

 
CZ.1.13/2.2.00/39.01359 
 

• 8. 8. 2018 byla podána v pořadí 3. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Probíhá kontrola. 
 

1.5.7. Oranžové hřiště Nadace  ČEZ_ Dětská psychiatrie Králův Háj  
      OH23_13 
 
• 21. 8. 2018 byla podána v pořadí 5. Monitorovací zpráva o kontrole stavu a využívání oranžového hřiště.  

     
1.6 Výzkumné projekty  podané v r. 2018 

 
1.6.1  Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu    
             v kardiogenním šoku 

 
• Dne 29. 6. 2017 byla v rámci 5. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích z Programu na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu podána žádost o dotaci.  
• Předpokládané celkové náklady projektu na období 2019 – 2022: 2 459 820,- Kč  
• Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 35% tj.       860 937,- Kč  
• výsledku bude KNL, a.s. informována začátkem roku 2019.   

           
 

1.6.2 Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a  
          chirurgickým rizikům 

 
• Dne 29. 6. 2017 byla v rámci 5. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích z Programu na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu podána žádost o dotaci.  
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• Předpokládané celkové náklady projektu na období 2019 – 2022: 2 379 000,- Kč  
• Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 35% tj.      834 000,- Kč  
• výsledku bude KNL, a.s. informována začátkem roku 2019.   

 
 

1.6.3 Individualizovaná titrace PEEP pomocí elektrické impedanční tomografie  
           v neurointenzivní péči 

 
• Dne 29. 6. 2017 byla v rámci 5. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích z Programu na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu podána žádost o dotaci.  
• Předpokládané celkové náklady projektu na období 2019 – 2022:  3 921 000,- Kč  
• Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 35% tj.     1 376 000,- Kč  
• výsledku bude KNL, a.s. informována začátkem roku 2019 

1.7 Ostatní žádosti podané v r. 2018 

 

1.7.1 Sportovní akce Krajské nemocnice Liberec, a. s.  
 
• Dne 15. 3. 2018 byla na Krajský úřad Libereckého kraje podána žádost o dotaci v celkové výši 84 000,- Kč z toho 

požadovaná výše dotace 58 800,- Kč.   
• Dle tel. sdělení pracovnice z KÚLK nám bylo oznámeno, že žádost nebyla vybrána k financování.    

 

1.7.2  Nadace PRECIOSA I 
 
• Dne 6. 3. 2018. byla s Nadací PRECIOSA uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000,- Kč 

pro Komplexní onkologické centrum KNL „Obrazy a hodiny do čekáren a ostatních prostor“. V souladu 
s uzavřenou smlouvou byl nadační příspěvek vyčerpán a vyúčtován.  
 

1.7.3  Nadace PRECIOSA II  
 
• Dne 6. 6. 2018. byla na Nadaci PRECIOSA podána žádost o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000,- Kč 

na uspořádání sympozia s tématem „Mikrosvět onkologie“. Žádost byla schválena ve výši 10 000,- Kč.    

2 Investiční činnost 

2.1 Stavební investice 
 
Předložení stavebních záměrů a stavu jednotlivých projektů, které realizujeme z důvodu vyvolávání neustálé potřeby 
řešení nových potřeb pro poskytování zdravotní péče, ve stávajícím neutěšeném stavebně technickém stavu 
nemocnice, tak jak byl seznam stavebních akcí schválen představenstvem pro rok 2018. 
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2.1.1 Přehled stavebních investic 
  
Pro rok 2018 bylo zařazeno do investičního plánu šest stavebních projektů o celkovém plánovaném investičním 
objemu 36 300 tis. Kč převedených k dodělání z roku 2017 (např. přístavba magnetické rezonance, nezbytné řešení 
dieselagregátu s nedostatečnou kapacitou, výměnou centrálního zdroje chladu atd.). Pro rok 2018 je naplánováno 
rozpracovat popřípadě dokončit 18 stavebních projektů o celkově kvalifikovaném odhadu objemu investic 39 700 tis. 
Kč. Seznam a charakteristika všech investic včetně stručného popisu názvu akce, finančním stavu investice a 
rozpracovanosti je uveden v příloze č. 3 - přehled stavebních investic. 
 

2.1.2 Mateřská školka 
 
Pro děti zaměstnanců hodlá Krajská nemocnice Liberec, a.s. zřídit mateřskou školu (dále jen MŠ), a to v objektech 
vlastněných nemocnicí (Klášterní ul. č.p. 467, 468, 469, 470 v Liberci). Jedná se o 2 bytové čtyřpodlažní panelové domy 
se dvěma vchody, v každém domě je 16 samostatných bytových jednotek. Záměrem zadavatele je využití 1. a 2. 
nadzemního podlaží obou objektů pro MŠ. 
Aby mohly být prostory prvních dvou podlaží využity pro MŠ, je třeba tyto prostory dispozičně přestavět, vyměnit 
rozvody ZTI, elektro a topení, instalací výtahu zajistit bezbariérový přístup, zateplit fasádu, zateplit a rekonstruovat 
střechu obou objektů, vyměnit všechna okna, vybavit přilehlou zahradu herními prvky a pozemek oplotit. 
Za tímto účelem KNL, a.s. vypsala soutěž na dodavatele stavby, kde se přihlásilo 5 uchazečů. Nyní se soutěž nachází ve 
stavu hodnocení nabídek.  Bohužel se potvrdila současná situace ve stavebnictví, že cenové nabídky jsou v rozmezí cca 
15 – 30 procent (dvě nabídky skoro 40 procent) nad rozpočtem stanoveným projektantem dle cenové úrovně -  ÚRS. 
Po ukončení soutěže, která probíhá dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., budeme představenstvo i dozorčí radu 
informovat. 
 
 

2.1.3 PET CT 
 
Nemocnice v současné době začíná usilovat o pořízení zdravotnického přístroje PET CT, ale bohužel nedisponuje 
takovými vnitřními stávajícími prostory, aby zde mohla umístit zdravotnický přístroj tohoto typu. Dále probíhá 
projektová příprava nové stavby Centra urgentní medicíny včetně navazujících stavebních objektů. V nově 
připravovaných stavebních objektech však prostor pro umístění nového zařízení taktéž není. V příloze č. 11 je variantní 
vyhodnocení vhodných prostor pro výstavbu objektu PET CT, kde nejvýhodnější je proluka vedle ONM.  
V současnou chvíli probíhá vytvoření studie výstavby nového objektu místo budovy R s přímou návazností na stávající 
prostor ONM. V rámci přípravy byla navštívena pracoviště FNHK a NHM pro vytvoření představy o vhodnosti dispozic a 
následných pracovních postupů a režimů. Předpoklad dokončení studie je do konce září 2018. 
Dalším krokem je potřeba odsouhlasení záměru realizace projektu vybudování PET centra a s tím souvisejících činností 
(vytvoření projektu, posouzení a schválení přístrojovou komisí MZČR, příprava soutěží na vybudování zázemí a pořízení 
technologie). 
 

2.2 Zdravotnická technika 
 

2.1.1 2.2.1 Přístrojová zdravotnická technika - plnění investičního plánu 
Pro rok 2018 bylo zařazeno do investičního plánu pořízení 34 přístrojových projektů v celkové výši 21 320 tis. Kč. Dále 
je vyčleněna rezerva na havárie přístrojů v celkové výši 5 000 tis. Kč. V příloze č. 4 – plnění investičního plánu, jsou 
popsány jednotlivé přístrojové investice včetně stručného popisu a stavu ke dni projednání, odhadované původní 
pořizovací hodnoty, skutečné ceny a vyfakturované ceny ke dni projednání zprávy. V současnou chvíli jsou dodány či 
objednány přístroje v celkové výši 6 802 tis. Kč a pořízení další techniky je v různých fázích výběru. 
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2.1.2 2.2.2 Investiční komise - havárie 
Na základě jednání investiční komise (zasedání investiční komise se konalo v pondělí 27. 8. 2018) představenstvo  
schválilo odsouhlasený návrh na pořízení zdravotnických přístrojů, které jsou již neopravitelné, nebo jejich oprava je 
nerentabilní a zároveň jsou nezbytné pro provoz nemocnice. 

 
Důvodová zpráva: 
Níže uvedené přístrojové investice (jsou shodné s přílohou č. 5, ve které jsou uvedeny pod pořadovými čísly 2. 8. 
– 2. 14.) jsou již v havarijním stavu a je nezbytná jejich obnova a oprava není možná nebo je nerentabilní.  
 
Tabulka č. 4 
Seznam přístrojů v havarijním stavu 
 
Vrtačka Operační sály Turnov 50 000 Kč 
Mrazící skříň na skladování plazmy Transfúzní služba              104 000 Kč 
Myčka nástrojů Porodní sál                    350 000 Kč 
Dezinfektor mís JIP ARO Turnov 200 000 Kč 
Myčka nástrojů Operační sál gynekologie 350 000 Kč 
Přístroj na vyš. sentinelových uzlin Centrální operační sál chirurgie 540 000 Kč 
Centrifuga OKM mikrobiologie FB 120 000 Kč 
 
 

2.3 IROP - dočerpání ušetřených finančních prostředků z projektů návazné péče I. a II. 
Obchodně-investičnímu oddělení se podařilo s centrem pro regionální rozvoj najít možnost k dočerpání ušetřených 
finanční prostředků z již proběhlých výběrových řízení z projektů IROP - Zvýšení kvality návazné péče v celkové 
předpokládané výši 9.792.809,-Kč. Z tohoto důvodu musí být všechna výběrová řízení ihned zahájena a vysoutěžené 
přístroje musejí být též vysoutěženy a dodány do 31. 12. 2018. Z administrativního pohledu musí být tedy zahájena a 
ukončena všechna VŘ a vysoutěžené přístroje musejí být též dodány a zaplaceny. Specifikace přístrojů je uvedena 
v příloze č. 6. Úspěšnost realizace tohoto dočerpání je ještě podmíněna dodatečným schválením na CRR. 
Představenstvo dočerpání prostředků schválilo.  
 
Tabulka č. 5 
Seznam přístrojů pro dočerpání ušetřených prostředků z projektů Návazné péče I. a II. 
 
 
Mobilní UZV přístroj CHIR JIP 1.750.000 
Monitorovací systém Dětský a neonatologický JIP 5.400.000 
Anesteziologické přístroje COS 2.500.000 
 

2.4 Dotace z KÚLK a SML 2018 – informace o investičním příspěvku 
 
Na základě finančního příspěvku akcionářů na pořízení zdravotnické techniky dle podílu na základním kapitálu, byly 
podepsány darovací smlouvy a tyto finanční prostředky uvolněny. Konkrétní podíly ze základního kapitálu a stanovené 
přístrojové investice jsou od Krajského úřadu LB – 25 000 tis. Kč (tzn. 74,23 % podílu základního kapitálu), od 
Magistrátu Města Liberec 5 311 tis. Kč (tzn. 15,77 % podílu základního kapitálu a od Města Turnov 10.00 % podílu 
základního kapitálu - specifikaci účelu investice do stavební části nemocnice určí MÚ Turnov po dohodě s vedením 
nemocnice Turnov. Seznam přístrojů dle oddělení včetně průběžného plnění jednotlivých položek je uveden v tabulce 
č. 6.  
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Tabulka č. 6 
Seznam přístrojů dle oddělení včetně průběžného plnění jednotlivých položek 
 

Název investice Stručný popis n.s. Oddělení Částka
Cena skutečnost - 

vč. DPH

Vyfakturován
o k dnešnímu 

dni
Upgrade angiografické linky Dotace 2511 Středisko radiodiagnostické 15 000 000 Kč
Kompletní obměna terapeutického 
rentgenu

Dotace 2551 Ambulance radiační onkologie 10 000 000 Kč

C-rameno Dotace 2151 Ambulance gastroenterologie 2 500 000 Kč 2 419 879 Kč 2 419 879 Kč
Urologická endoskopická věž Dotace 2271 Centrální operační sál chirurgie 1 300 000 Kč
Gynekologický ultrazvuk Dotace 2431 Ambulance gynekolog. a porod. 1 000 000 Kč
Lůžko - porodnice Dotace 2434 Porodní sál                   500 000 Kč  

2.5 Modernizace KNL - Centrum intenzivní péče (CUM) 
 
Stav projektu Modernizace KNL k 30. 8. 2018 

I. Návrh stavby 

• 24. 5. prezentace návrhu stavby na kolegiu vedoucích pracovníků; 
• 12. 6. prezentace DR KNL, a.s. 
• 21. 6. finalizace ze strany Zhotovitele a odevzdání finálního návrhu stavby  
• Finální návrh stavby prezentován na TK  
• Součástí odevzdávané dokumentace: 
• Návrh stavby vč. projektu interiéru, zdravotnické techniky, studie vnitřní a vnější dopravy a propočtu; 
• Stavebně technický průzkum a projekt bouracích prací (budovy V a H); 
• Zaměření a ověření průběhu podzemních inženýrských sítí. 

 
S odevzdáním návrhu stavby a dalších částí PD fakturováno celkem 3.927.000,- Kč (bez DPH) – proplaceno z KNL na 
konci července 2018. 
 
II. DÚR 

• V květnu 2018 zahájena příprava dokumentace pro územní rozhodnutí 
• Rozpracovány základní parametry inženýrských sítí pro CUM i zbytek areálu 
• Proběhla úvodní jednání s majiteli inženýrských sítí a navrženy varianty tras a přeložek – CZT, plyn, VN, 

slaboproudé rozvody, medicinální plyny. Jako optimální řešení se jeví pro většinu jeví zbudování kolektoru pod 
budou CUM – vedle prostorového řešení vedení sítí, umožňuje lepší napojení následných etap. 

• V současné době v řešení nesoulad se stávajícím ÚP – vzhledem ke zdržení nového ÚP SML, se kterým je 
projekt Modernizace v souladu se řeší, jak zajistit soulad i se stávajícím ÚP, především kvůli situaci u výjezdu 
z projektovaného parkovacího domu na Jablonecké ulici. Dohoda se zástupci MML o řešení situace ve 
zkráceném režimu změny ÚP. 

• Dle vyjádření projektanta by případné zdržení ÚR nemělo mít vliv na datum získání SP. 

 
III. Parkovací dům 

• 12. 7. Jednání o možnosti financování parkovacího domu z IPRÚ – za účasti p. hejtmana, p. primátora SML, 
zástupců KÚLK, MML, CRR a KNL. 
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• Projekt musí splňovat specifické podmínky výzvy IPRÚ – vychází z tzv. dopravně inženýrské analýzy – poptávka 
KNL společnosti Valbek – odmítnuto z důvodu jejich názoru, že projekt parkingu KNL nesplňuje podmínky P+R 
ani P+G.  

• Zástupce CRR prezentovala obavu, že projekt nesplní podmínky IPRÚ – např. parking určený pro veřejnost, 
nikoliv pro pacienty a zaměstnance KNL.  

• Závěry jednání i dalších diskusí a dokumentů naznačují, že šance na získání dotace z IPRÚ jsou velmi nízké. 
• Projektový tým KNL doporučuje se nadále dotaci neupínat, ale hledat jiný zdroj financování mimo rámec zdrojů 

na CUM. Jako realizovatelné se jeví realizovat projekt parkovacího domu jako finančně separátní akci (vlastní 
zdroje mimo CUM). Realizátorem projektu může být KNL, případně SPV nebo v případě zájmu SML. 

 
IV. SPV 

 
• V přípravě základní dokument o parametrech SPV a jeho vztahu k akcionářům, KNL i projektu. V rámci 

dokumentu zpracován základní finanční model, který bude dále diskutován aktéry projektu a bude použit pro 
komunikaci s bankami. 

• Projekt SPV připravován s cílem vázat akcionáře KNL garancemi za poskytnutý úvěr. 
• V případě schválení projektu SPV bude vybrána externí společnost, která bude mít za úkol projekt detailně 

rozpracovat a připravit veškeré dokumenty včetně nájemní smlouvy mezi KNL a SPV (pronájem CUM). 

 
V. Výdaje a financování 

 
• 18. 7. převedeny finanční prostředky z transparentního bankovního účtu (TBÚ) projektu na účet KNL za 

schválené výdaje projektu za období 08/17 – 04/18 v souhrnné částce 7,758 mil. Kč. 
• Celkové výdaje projektu od jeho zahájení do 4/18 činí cca 15,2 mil. Kč 
• Ve dnech 13. – 29. 6. převedeny na TBÚ  smluvní příplatky akcionářů v souhrnné částce cca 71,6 mil. Kč. 

Prof. Petr Moos a Lukáš Černý 

2.5 Ostatní investice 

2.5.1 Informační technologie 
V rámci obnovy a rozvoje informačních technologií a systémů realizuje KNL, a.s.  v různém stupni rozpracovanosti (s 
výjimkou Nemocničního informačního systém o kterém informujeme v jiné části této zprávy). Pět projektů v oblasti 
informačních technologií, z nichž jeden je již zrealizovaný, a ostatní čtyři jsou v různé fázi rozpracovanosti. V příloze č. 7 
jsou uvedeny jednotlivé názvy projektů a jejich stručný popis včetně stavu realizace investice a finančních prostředků. 
 

2.5.2 Vozový park 
Stav a čerpání schváleného rozpočtu na pořizování a obnovu vozového parku je uveden v příloze č. 8 včetně rezervy. 
 
 

2.5.3 Ostatní investice 
Dle schváleného rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 3 000 tis. Kč na pořízení ostatních investic. 
2 000 tis Kč. na obnovu majetku ve stravovacích provozech pod správou KNL a 1 000 tis. Kč na rozmístění pokladních 
automatů (EET) v nemocnicích v Liberci a Turnově. V příloze č. 9 uveden průběžný stav těchto investičních projektů. 
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3 Veřejné zakázky, výběrová a poptávková řízení 
 V příloze předkládáme přehled a stav veřejných zakázek a poptávek za prvních sedm měsíců roku 2018, se specifikací 
fáze jednotlivých zakázek a v jakém stádiu rozpracovanosti se jednotlivé projekty nachází k 31. 8. 2018. Podrobný 
popis všech těchto veřejných poptávek a zakázek podle druhu řízení, zdroje financování, zahájení a případně termínu 
uzavření smlouvy, hodnoty a vítězného uchazeče je v příloze č. 10. 
V letošním roce k 31. 8. 2017 bylo uskutečněných 77 zakázek, z toho 72 dokončeno. Podle zákona o veřejných 
zakázkách je rozpracováno nebo dokončeno 34 veřejných zakázek z toho 42 jich bylo dokončeno (některé byly vypsány 
v loňském roce), sedm jich bylo zrušeno a deset nedokončených.   
 
Tabulka č. 7  
Přehled počtu veřejných zakázek dle druhu zadání 
 

zahájené  dokončené (i z 
loňského roku)

Počet zakázek dle ZVZ celkem 34 42
z toho OŘ - otevřené řízení 26 34

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 8 8

Počet  veřejných zakázek malého rozsahu 43 30
Počet VZMR 35 19

Počet VZMR s aukcí 4 4

Počet aukcí 8 7

POČET ZAKÁZEK CELKEM 77 72 11 28

7
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0
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 neukončené zrušené

0

4

4

0

 
 
 

Milan Trpišovský 
Dozorčí rada ocenila a poděkovala Oddělení investic a veřejných zakázek za vynikající práci.   
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí Zprávu o obchodní a investiční činnosti za období 1-6/2018.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

5. Směna pozemků se SML 
 
V souladu s dřívějším doporučením PAS a projednáním v DR, kterými byl schválen záměr sněmy pozemků č. 867/18, 
5778/3 ve vlastnictví KNL za pozemky č. 865 a 871 (vše v k.ú. Liberec) v zájmovém území pro stavbu modernizace KNL, 
byly učiněny kroky k uskutečnění této směny. Zastupitelstvo SML dne 29. 3. 2018 schválilo záměr směny pozemků a 
dne 23. 7. 2018 obdržela KNL výzvu ke stanovisku na směnu pozemků, z níž vyplývá, že na základě znaleckého posudku 
č. 1329/2018 vypracovaného Ing. Miroslavem Burešem je hodnota rozdílu v ceně směňovaných pozemků 519 453 Kč 
vč. DPH + vyúčtování nákladu na směnu v poloviční výší 5975 Kč. Představenstvo společnosti schválilo usktečnění kroků 
k dokončení směny, žádá akcionáře SML, aby zvážilo zneutralizování finančních dopadů na KNL.  
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Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s schvaluje směnu pozemků se SML dle důvodové zprávy, včetně 
doplacení rozdílu ceny z této operace.  Dozorčí rada s ohledem na fakt, že se jedná o odkup nemovitosti od jednoho 
z akcionářů současně žádá zástupce SML o posouzení možností toho, aby byla ve finále tato operace pro KNL 
finančně neutrální. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

6. Odkup garáže od LK 
Rada Libereckého kraje schválila dne 17. 4. 2018 výpůjčku garáže na pozemku č. 809/2 v k.ú. Liberec, který je ve 
vlastnictví KNL, ve prospěch KNL. S odvoláním na NOZ a snahu o narovnání stavu, kdy je rozdílná osoba vlastníka 
stavby a vlastníka pozemku, na němž se stavba nachází žádá LK, aby KNL předmětnou garáž odkoupila.  Představenstvo 
společnosti tuto majetkoprávní operaci schválilo a současně  akcionáře LK, aby zvážil zneutralizování finančních 
dopadů na KNL.  
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Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje odkup garáže od LK dle důvodové zprávy. Dozorčí 
rada ohledem na fakt, že se jedná o odkup nemovitosti od jednoho z akcionářů současně žádá zástupce LK o 
posouzení možností toho, aby byla ve finále tato operace pro KNL finančně neutrální.  
 

Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

7. Odkup pozemku od TJ Lokomotiva Liberec I  
 
Návrh stavby objektu CUM pro svou bezproblémovou dopravní obslužnost naráží na úzké místo v prostoru východního 
roku budovy „D“, kde dochází ke zúžení Kristiánovy ulice. Pro bezproblémové řešení tohoto nedostatku navrhujeme 
odkup části pozemku (265 m2) č. 835/1 v k.ú. Liberec ve vlastnictví TJ Lokomotiva Liberec I. Dle znaleckého posudku č. 
96/3796/2018 vypracovaného panem Jiřím Melichem, je tržní cena této nemovitosti 811 000 Kč. Tuto cenu 
navrhujeme majiteli pozemku jako cenu kupní. Žádáme o schválení návrhu kupní smlouvy, aby mohla být předložena 
protistraně. Představenstvo tuto majetkoprávní operaci schválilo.  
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Návrh usnesení 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje odkup předmětného pozemku od TJ Lokomotiva dle 
důvodové zprávy.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

8. Různé 
 
Stav projektu modernizace KNL 
Informace podal člen DR Tomáš Hocke. Máme dva zásadní problémy. Prvním z nich je nesoulad s územním plánem 
Liberce. A duhým je stavba parkovacího domu, projektový tým říká, že je nutné, aby parkovací dům zaplatili vlastníci 
nebo SML.  
Kocumová: když se plánovala výstavba CUM, předpokládalo se, že bude mít SML schválený územní plán. V současné 
době se nový územní plán čeká v roce 2022. Komunikuje se s odborem hlavního architekta o „strategické změně 
územního plánu“, resp. dílčí změně územního plánu Liberce, které by snad mělo schválit zastupitelstvo SML v září. 
Konečné schválení nového ÚP by mělo být v březnu 2019.  
DR se shodla na tom, že je nutné urychleně schválit dílčí změnu ÚP Liberce, aby mohla pokračovat příprava projektu. 
Projekční práce probíhají v souladu s nastavenými lhůtami. 
 
V 15:55 dorazil ing. Kříž. 
 
Parkovací dům, resp. P+R z prostředků IPRU. Celková cena za parkovací dům je cca 100-120 mil. Kč. Bohužel není 
reálné prostředky na parkovací dům není možné získat z prostředků IPRU, protože projekt nesplňuje dané podmínky. 
Projektový tým po seznámení s aktuálními fakty zastává názor, že parkovací dům musí být zaplacen z externích zdrojů. 
O výstavbě parkovacího domu budou muset být vedena další jednání.  
Řídící výbor projektu zváží, jestli na příští zasedání DR bude k dispozici jeho zástupce kvůli případným dotazům.  
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Frýdlant 
Náměstek hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Sobotka podal informaci o aktuálním vývoji v nemocnici 
Frýdlant.  DR obdržela zápis z jednání PAS.  
KNL je ochotna převzít Nemocnici Frýdlant, provozovat ji jako nemocnici následné a rehabilitační péče a 
k tomu LSPP+.  
Město Frýdlant je ochotno investovat 25 mil. Kč (původní příslib byl 50 mil. Kč), dalších 25 mil. Kč by podle 
názoru zastupitelstva Frýdlantu měl dát LK.  
Závěrem aktuálních jednání je snaha podepsat Memorandum LK, KNL a Města Frýdlant o dalším jednání o 
budoucnosti Nemocnice Frýdlant. Doporučuji, aby DR schválila pověření PAS, aby pokračovala ve 
vyjednávání v této záležitosti.  
  
Lukáš: Budeme muset dojednat mnoho zásadních záležitostí. Jednou z nich je movitý majetek (EUC chce cca 
10 mil. Kč), pak lékárna (EUC chce odstupné ve výši 24 mil. Kč). KNL do převzetí a rekonstrukce areálu 
nemůže a nebude investovat žádné peníze. EUC nesmí zůstat ve Frýdlantu, naprosto tam v poskytování 
zdravotnických služeb selhali.  
My, jako KNL, říkáme, že absolutně odmítáme koexistenci s EUC v prostorách frýdlantské nemocnice.   
Jsme připraveni zajistit tzv. LSPP+, aby občané Frýdlantska nemusel jezdit do Liberce. LK tak ušetří prostředky 
za další posádku RZP ve výši 5 milionů Kč. O toto se budeme snažit, jakmile bude areál prázdný. Časově tedy 
připadá otevření LSPP+ od března/dubna 2019.  
Současně budeme pracovat na přípravě lůžkové kapacity pro nemocnici rehabilitační a následné péče.  
Mlejnková: zaměstnanci jsou to je to nejcennější, co Frýdlantská nemocnice má… 
Hocke: chci říct, že to není vůbec vydiskutované. Žádné dohody s EUC v minulosti nikdy neplatily.  Budu 
požadovat, aby Zastupitelstvo LK schválilo výzvu zdravotním pojišťovnám, aby ukončily s EUC smlouvu. Víc 
než tato politická deklarace z naší strany ale bohužel není možná.  
A až budou na stole konkrétní návrhy a bude jasné, že situace směřuje k jasnému závěru, pak udělejme 
mimořádnou dozorčí radu, která schválí tuto dohodu.  
Hocke: na každé dozorčí radě vnímáme a diskutujeme vnitřní problémy, které jako KNL máme. A zdůrazňuji, 
že nemůžeme řešit cizí problémy na úkor naší kondice a stability.  
Mlejnková: my jako DR musíme chránit KNL a její zájmy.  
Kříž: pokud máme dávat souhlas, že KNL vstoupí do Frýdlantu, musíme mít analýzu, co to pro nás bude 
znamenat finančně a personálně. EUC může z Frýdlantu utéct a také z něj utíká, ale KNL si tohle jako seriózní 
instituce nemůže dovolit!!! 
Lukáš: vstupujeme do neznáma, musíme to připravit, ale na vaše otázky, co to bude znamenat finančně a 
personálně v tuto chvíli nedokážeme odpovědět. 
Knížek: než cokoliv schválíme, musíme si být jisti, že to neohrozí KNL jako celek, ani naši Nemocnici Turnov.  
Lukáš: Pojišťovna si uvědomila, že svým jednání ohrozila zajištění zdravotní péče ve Frýdlanstkém výběžku. 
Takže máme příslib uzavření nové smlouvy, resp. převzetí referenční výkonnosti po EUC.  
Sobotka: VZP uznává, že nemá zajištěnu péči o 25 tisíc lidí.  
Lukáš: Chceme dodržet slib, který jsme dali. Ale dali jsme ho LK a Městu Frýdlant.  
Závěr jednání v 16:45 
 
Další zasedání DR v roce 2018 se budou konat následně: 
DR: 9.10., 13.11., 11.12. 
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……………………………                  
Bc. Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 
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