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Z Á P I S č. 9/2018  
Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 
 
Datum:                            9. 10. 2018 
 
Doba konání:                 15:30 –  16:30 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.  
Omluveni:     Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s.                    

Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Tibor Batthyány, 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  účasti 8 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.  
 
 
Program:  

1) Zahájení  
2) Kontrola úkolů 
3) Aktuální ekonomická situace 1-8/2018  
4) Majetkoprávní operace 
5) 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. 
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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 1-8/2018 
1. ekonomika  

Hospodářský výsledek za 1_8/2018 je zisk ve výši + 36 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 1-8/2018 
- plnění plánu – viz příloha v xls 
 

DALŠÍ VLIVY K ZOHLEDNĚNÍ  
- vyúčtování VZP rok 2016 + 5mil. Kč 
- vyúčtování Voj ZP LBC rok 2017 
- vyúčtování ZP MV LBC  rok 2017  
- opravné položky k pohledávkám + rezervy tvořené k 31.12. 

 

2. ostatní 
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 30. 9. 2018 
stav účtu + 90mil. Kč 
transparentní účet + 146 mil. Kč 
 

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

4. Majetkoprávní operace KNL - Souhlas s dělením pozemků a úpravou práva služebnosti   
Majitelka pozemků p.č. 2095/5 a p.č. 2102 v katastrálním území Starý Harcov, paní Lucie Pokorná (bytem Stříbrná 
2239/6, 46601 Jablonec nad Nisou), podala na Krajskou nemocnici Liberec žádost o souhlas s rozdělením těchto 
pozemků a úpravu práva služebnosti na nich váznoucích. Krajská nemocnice Liberec je v katastru nemovitostí zapsána 
jako oprávněná osoba ze služebnosti (dříve věcné břemeno) jízdy a chůze na obou předmětných pozemcích. Tyto 
pozemky KNL částečně využívá pro vjezd na svůj pozemek p.č. 2095/1 a přístup k svému archivu v Harcově.  
Zájem KNL na bezproblémovém vjezdu k harcovskému archivu zůstane nedotčen, pokud bude právo služebnosti 
zachováno pro budoucí pozemky p.č. 2102/1 a 2095/7. V tomto rozsahu lze tedy žádosti paní Pokorné vyhovět.  
Představenstvo Krajské nemocnice Liberec, a.s. žádosti paní Lucie Pokorné vyhovělo a souhlasilo s dělením pozemků 
a úpravou práva služebnosti. 
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Návrh usnesení: 
Dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti schvaluje dělení pozemků a úpravu práva služebnosti dle 
předložené důvodové zprávy.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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5. Různé  
Zpráva o stavu projektu Modernizace KNL k 30. 9. 2018 

I. Příprava projektu 
• Pokračují práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí – přeložky sítí, komunikace se správci sítí, 

komunikace se sousedy. 
• Zástupci TJ Lokomotiva Liberec předáno ocenění části pozemku p. č.  835/1 od p. Jiřího Melicha (znalec 

v oboru ekonomika – nemovitosti). Obvyklá cena pozemku ve variantě 1 (265 m2) dle posudku je 810.000,- 
Kč. 

• Před dokončením je směna pozemků se SML.  
• Před dokončením je dohoda o demolici objektu autodílny (budova č.p. 444 v Kristiánově ulici) s p. 

Roudnickým (majitel bytové jednotky v sousedním domě), který podal odvolání proti demoličnímu výměru. 
• 25. 9. se uskutečnila prezentace o stavu a vývoji projektu pro zastupitelstvo LK.   

II. Parkovací dům 
• 27. 9. zastupitelstvem SML schválen podnět k dílčí změně ÚP, která uvede do souladu projekt Parkovacího 

domu se stávajícím ÚP. Důvodem pro současnou situaci je prodlení s přijetím nového ÚP SML, se kterým je 
projekt v souladu, protože už od začátku projektové přípravy byla Modernizace KNL vedena v souladu 
s návrhem nového ÚP, který měl být v platnosti nejdéle v letech 2017 – 18. 

• Z důvodu složité predikce průběhu procesu změny ÚP (riziko veřejného projednávání) je připraveno několik 
scénářů postupu projektu tak, aby řešení problému nemělo vliv na časový harmonogram projektu (či 
minimální). 

• Zároveň se změnou ÚP řešeny možnosti financování parkovacího domu. Pro finální řešení je třeba 
komunikovat s novými představiteli SML a MT, které bude možné zahájit po komunálních volbách.    

III. Výdaje projektu 
• V období 5/18 – 8/18 eviduje projekt výdaje ve výši cca 4,7 mil. Kč (bez DPH). 
• Celkové výdaje projektu od zahájení do 8/18 činí cca 19,7 mil Kč (bez DPH) 

Člen DR a real. týmu Tomáš Hocke: nejsem tak optimistický ohledně termínu změny územního plánu SML. Zvažujeme, 
že budeme pokračovat v přípravě DÚR s tím, že změníme projekt, abychom vyhověli stávajícímu územnímu plánu. Toto 
budeme diskutovat v realizačním týmu. Důležité pro další rozhodnutí je znát termín veřejného projednávání změny 
územního plánu.  DR si vyžádala informaci o této záležitosti, resp. termínu veřejného projednávání změny územního 
plánu, na své příští zasedání. 
Plašková: jak velkým problémem je odvolání proti demoličnímu výměru?  
Hocke: není to snad velký problém, komunikujeme s protistranou a pracujeme na jeho řešení.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
Nemocnice Frýdlant 
Sobotka podal aktuální informaci: Memorandum je podepsáno všemi třemi stranami, čeká se na podpis ze strany EUC.  
Hocke: žádám, abychom pro příště byli průběžně a včas informováni o zásadních momentech při jednání KNL s EUC. 
Lukáš: je tam spousta neznámých, ujišťuji, že vás budeme informovat. Je naším zájmem, aby DR uchránila KNL 
všemožných faulů a věcí, které by mohly ohrozit budoucnost nemocnice.  
Sobotka: samozřejmě i já budu DR informovat o všem podstatném.  
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Lukáš: žádám DR, aby se shodla na nějakém svém nominantu, který by se účastnil vyjednávání s EUC, samozřejmě je 
možné se účastnit i jednání se ZP.  
Mlejnková: slibuji, že se případně pokusím se těchto jednání s Frýdlantem a EUC zúčastním, přinejmenším jako signál 
podpory a důvěry ze strany DR KNL.  
Lukáš: velmi důležitá by byla i vaše účast na procesu přípravy vyjednávacích pozic. Budeme rádi, když se v rámci vašich 
časových možností zapojíte.   
Mlejnková:ano, i tady se podle svých časových možností zapojím.  
 
Závěr jednání v 16:00. Další zasedání DR v roce 2018 budou 13.11. a 11.12. 
 
 
 
 
……………………………                  
Bc. Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 
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