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Podklady na zasedání ZM dne: 29. května 2014 

Název materiálu:    3. Záměr modernizace centrové zdravotní péče 

v Krajské nemocnici Liberec – nové stanovy, záměr modernizace, sadovnické 
úpravy v nemocnici Turnov 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke, 

Zúčastní se projednávání v ZM:   Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Martin Hrubý 

Předložení materiálu uloženo:   

Přílohy:  Návrh stanov akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Projednáno v:  

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Nové stanovy 

V příloze přikládám nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením se nové právní 

úpravě – zákonu č.90/2012 Sb. O obchodních korporacích, jako celku. Nové stanovy má 

přijmout valná hromada společnosti 25. června 2014 v Liberci. Je nutný souhlas 

zastupitelstva. Ze strany Města Turnov došlo k připomínkování tohoto dokumentu jak 

vedením, tak Mgr. Martinou Pokornou. Nové stanovy jsou ve své podstatě v souladu se 

smlouvou akcionářů. V této smlouvě v dalším kroku budeme muset upravit v závislosti na 

výše uvedeném zákonu volbu členů do DR za zaměstnance, která dle zákona č.90/2012 Sb. 

není možná. 

 
Návrh na usnesení:  

ZM souhlasí se zněním nových stanov Krajské nemocnice Liberec, a.s. dle předloženého 
návrhu. 

 

Záměr modernizace liberecké nemocnice 

Materiál týkající se modernizace nemocnice byl projednáván na dubnovém ZM. Jeho 

kompletní znění včetně analýz je možno stáhnout na  

http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4 

Materiál byl dále projednáván na veřejně přístupné semináři 13. května 2014. Pro další 

postup by bylo vhodné z hlediska našeho majetkového podílu v akciové společnosti přijmout 

následující usnesení.  

http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4
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Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje po projednání záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, dle předloženého 

materiálu ve stávajícím areálu nemocnice, bez finanční spoluúčasti Města Turnov. 

Sadovnické úpravy v nemocnici Turnov 

Stanovisko k dokumentaci dotace „Revitalizace zeleně v objektu Panochovy nemocnice“ 
(výtah z důvodové zprávy pro DR KNL, a.s. – zpracoval Milan Trpišovský, člen představenstva) 
 
Koncem dubna 2014 Krajská nemocnice Liberec, a.s. převzala dokumentaci k dotaci "Revitalizace 
zeleně v objektu Panochovy nemocnice Liberec", kde poskytovatelem dotace je SFŽP. Po předběžné 
kontrole předložené dokumentace k veřejné zakázce jsme zjistili větší množství chybějících 
dokumentů, které v předložené dokumentaci chyběly, a proto jsme bezodkladně o doložení těchto 
dokumentů požádali.  
 
Doloženo bylo vše, až na zásadní dokument: 

- zveřejněná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na profilu zadavatele 
Celá dotace byla administrována soukromým subjektem, ale výše uvedená povinnost nebyla součástí 
smlouvy. 
 
Z důvodu absence výše uvedeného dokladu navrhujeme dále nepokračovat v realizaci dané 

zakázky, protože se vystavujeme níže uvedeným sankcím a závěrům: 

1. V případě, že zadávací řízení není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, sankce ze strany 

poskytovatele dotace je  100%. 

2. Sankce finančního úřadu procentuálně vyčíslené z přidělené dotace za porušení rozpočtové 

kázně při čerpání dotačních prostředků.  

3. Pokuta za porušení zákona o veřejných zakázkách. 

 Aktivity spojené s projektem musí obsahovat sdělení, že projekt je spolufinancován z fondů 

EU v rámci OPŽP 

 Chybí oznámení termínu jednání hodnotící komise na Fond ŽP alespoň 10 dní před 

jednáním  - doklad o odeslání. 

 Chybí doklad o zveřejnění výzvy – „printscreen“ s jasným datem. 

 V žádosti o prodloužení termínu realizace celého projektu na SFŽP byla uvedená chybná 

informace o tom, že prodloužení  si vyžádal projekt z ROP CZ.1.13/2.2.00/2501158, ale ten se 

nerealizoval. 

Aktuální situace: 
Bylo provedeno na jaře 2014 vykácení stromů a křovin dle schváleného projektu. V dubnu 2014 byla 
představenstvem KNL, a.s. provedena kontrola projektu s výše zjištěnými fakty. Bylo provedeno 
jednání s vítěznou firmou Výkrut, s.r.o. o možném odstoupení od smlouvy. Firma deklaruje již 
nakoupený materiál ve výši cca 1 mil. Kč a dále je třeba uvést nutnost povinné náhradní výsadby. 
Předpokládaným výsledkem bude osazení nakoupeného rostlinného materiálu, tím i dosažení 
povinné náhradní výsadby. Nerealizovány tak skončí parkové cesty a mobiliář. Samotné zavinění a 
výši škody bude řešit škodní komise při KNL, a.s. 

 
 
Návrh na usnesení:  

ZM bere na vědomí informace o ukončení dotačního projektu „Revitalizace zeleně v objektu 
Panochovy nemocnice“. 


















