Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 2 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
17. 2. 2021
Přítomno:

11 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje dle přiložené prezenční
listiny

Omluveni:

Mgr. Jana Pastuchová, pan Jiří Kratochvíl

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Bc. Kateřina Požická, Mgr. Vladimír Richter, MUDr. Jiří Kalenský,
Mgr. Leoš Teufel

Ověřovatelé:

Ing. Alena Kuželová, MBA

1. Zahájení a schválení programu jednání.
2. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021
zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala
přítomné a na základě zápisu v prezenční listině konstatovala, že zahájení je přítomno 10 členů,
tím pádem je VZ schopný přijímat usnesení. Následně požádala o projednání a schválení
programu jednání VZ a protože nikdo neuplatnil návrh změny či doplnění programu jednání,
vyzvala k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/3
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje předložený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

2. Volba ověřovatele zápisu.
Ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání navrhla předsedkyně VZ Ing. Alenu Kuželovou,
MBA. Žádný protinávrh nebyl uplatněn, předsedkyně VZ požádala o hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/4
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Alenu Kuželovou, MBA ověřovatelkou
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výsledek: přijato
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3. Schválení Jednacího řádu Výboru zdravotnictví.
Předsedkyně VZ uvedla, že návrh Jednacího řádu Výboru zdravotnictví Zastupitelstva
Libereckého kraje byl členům VZ zaslán spolu s programem jednání a proti verzi, schválené na
ustavujícím zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v listopadu 2020, obsahuje ustanovení
o distanční účasti členů na jednáních výborů. Protože nikdo z přítomných členů VZ neuplatnil
pozměňovací návrh, vyzvala předsedkyně VZ k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/5
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje předložený Jednací řád Výboru
zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

4. Body jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Prvním projednávaným bodem je Vyhlášení programu č. 9.1 – Podpora ozdravných
a rekondičních pobytů pro zdravotně / tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora
preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví. Informace podal Mgr. Richter, který uvedl, že na podporu projektů je
vyčleněno 1 900 000 Kč. K případnému doplnění byla v jednací místnosti přítomna
Bc. Kateřina Požická, členové VZ neměli dotazy. Předsedkyně VZ přečetla návrh usnesení
a vyzvala k hlasování.
V průběhu projednávání bodu se do jednací místnosti s omluvou dostavila 1 členka VZ.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/6
text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navrhované podmínky pro vyhlášení
programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně / tělesně postižené
občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Druhým bodem je delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s. (dále jen „KNL“) Mgr. Richter uvedl, že na jednání valné
hromady je delegován hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta a oproti návrhům usnesení,
uvedeným v pozvánce na jednání valné hromady je doporučováno Zastupitelstvu Libereckého
kraje schválit protinávrh k bodu č. 6 a protinávrh k bodu č. 7, a to z důvodu nesouhlasu
akcionářů s finančním příspěvkem Libereckého kraje na převod frýdlantské nemocnice pod
KNL. Předsedkyně VZ uvedla, že se mělo jednat o jednorázovou částku za první půlrok
fungování a tento příspěvek byl doporučený auditorem. Pan Kříž se tázal, zda Liberecký kraj
provede finanční kompenzaci, Mgr. Richter sdělil, že Liberecký kraj kompenzovat nebude. V té
souvislosti uvedl, že bylo obecně známo, že udržení frýdlantské nemocnice v chodu nebude
ziskové. Na námitku pana Kříže, že se počítalo s nulovým výsledkem Mgr. Richter namítl, že
tato nemocnice je a bude ztrátová. Předsedkyně VZ doplnila, že dle generálního ředitele KNL
bude nulový výsledek dlouhodobý, Liberecký kraj bude přispívat na lékařskou pohotovostní
službu. MUDr. Mrázek se nedomnívá, že by frýdlantská nemocnice měla být v záporných
číslech vzhledem k rozsahu v současnosti poskytované péče. Předsedkyně VZ uvedla, že
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akcionáři nebudou sanovat jednorázovou ztrátu, protinávrh usnesení byl navržen v součinnosti
tří akcionářů. Pan Kříž s odkazem na návrh usnesení, uvedený v pozvánce na valnou hromadu,
uvedl, že při schválení protinávrhu usnesení č. 7 dojde k deficitu finančních prostředků na
modernizaci KNL. Mgr. Richter uvedl, že ze své pozice musí bránit zájmy akcionářů.
Předsedkyně VZ sdělila, že KNL se snaží pokrýt náklady také z projektů, kraj jako akcionář
deklaroval maximální částku, kterou hodlá investovat. Pan Kříž odhaduje, že na projekt
modernizace chybí cca 800 mil Kč. Dále se do diskuze již nikdo nepřihlásil, předsedkyně VZ
přečetla návrh usnesení a vyzvala k hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/7 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/60
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje vzít na
vědomí návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 5. 3. 2021, delegovat Martina Půtu, hejtmana
Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, která se uskuteční dne 5. 3. 2021, schválit
a) protinávrh k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:
valná hromada neschvaluje kompenzaci ztráty vzniklé poskytováním veřejné služby poskytování zdravotní péče pro obyvatele frýdlantského výběžku ve výši 22,5 mil. Kč
ze strany majoritního akcionáře, Libereckého kraje, vůči Krajské nemocnice Liberec,
a.s.; s odůvodněním, že důvodem tohoto neschválení jsou finanční prostředky ve výši
8,64 mil. Kč, které již Liberecký kraj poukázal na odkoupení 100% obchodního podílu
společnosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o. v rámci úpisu akcií ve výši 23.639.127 Kč v roce
2019. Dalším důvodem je odsouhlasení navýšení vlastního jmění společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s. ve výši 1,68 mld. Kč ze strany majoritního akcionáře na
výstavbu Centra urgentní péče. V neposlední řadě valná hromada upozorňuje na
skutečnost, že výše uvedená ztráta byla započtena do hospodářského výsledku
společnosti za rok 2020, čímž došlo ke snížení daňové povinnosti společnosti. Zajištění
zdravotní péče pro 25 tisíc obyvatel frýdlantského výběžku je pro akcionáře č. 1 zásadní,
b) protinávrh k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:
akcionáři Společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. deklarují svou připravenost k
financování projektu Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci do celkové
výše 2,410742 mld. Kč, dle dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři. Valná hromada
společnosti souhlasí se zahájením veřejné zakázky na zhotovitele stavby Centra urgentní
medicíny a pověřuje představenstvo společnosti zahájením příslušných kroků. Valná
hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti připravit do 30. června
2021 materiál s plánem možného získání finančních prostředků na dofinancování
Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. především s využitím vlastních
zdrojů a dotačních příležitostí; s odůvodněním, že současný propočet investičních
nákladů Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stadiu dokumentace
pro stavební povolení je vyšší než zajištěné financování projektu. Je pravděpodobné, že
propočet ve stadiu dokumentace pro provádění stavby bude na stejné nebo vyšší úrovni.
Společnost sama není schopna z vlastních zdrojů tento deficit financovat, proto by byla
nucena Projekt modernizace zastavit. Akcionáři jsou si však vědomi strategické
důležitosti tohoto projektu, proto deklarují svou připravenost k financování projektu
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Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci do celkové výše 2,410742 mld.
Kč, dle dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři a dále představenstvo pověřují, aby
navzdory současnému nedostatku financí pokročili k vypsání veřejné zakázky na stavbu
Centra urgentní medicíny s tím, že ukládají představenstvu připravit do 30. června 2021
materiál s plánem možného získání finančních prostředků na dofinancování Projektu
modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. především s využitím vlastních zdrojů a
dotačních příležitostí.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: přijato

V dalším bodu VZ projednal dodatek č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu při realizace
projektu Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“
č. OLP/5427/2016. Mgr. Richter uvedl, že dodatek smlouvy zohledňuje skutečnost, že Krajské
ředitelství Policie České republiky projevilo zájem zúčastnit se projektu. Po zpracování studie
proveditelnosti a dalších jednáních byl zpracován dodatek, který také upravuje budoucí záměr
bezúplatného převodu části pozemku na Českou republiku. Dále Mgr. Richter v diskuzi
zhodnotil současné stadium, v jakém se projekt nachází. Předsedkyně VZ přečetla návrh
usnesení a vyzvala přítomné členy VZ k hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/7 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/21
text:: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného
výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ OLP/5427/2016 uzavřené mezi
Libereckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČO: 46744991, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Libereckého
kraje, IČO: 70888744, který řeší přistoupení města Turnov a České republiky – Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje ve Smlouvě, úpravu postupu realizace projektu, následnou
správu společných částí integrovaného výjezdového centra, předběžný závazek bezúplatného
převodu podílu o velkosti 1/6 na pozemku p. č. 851/1, ostatní plocha, v k. ú. Daliměřice, obci
Turnov, ze strany Libereckého kraje ve prospěch ČR.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

5. Písemné informace pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
První projednávanou písemnou informací bylo rozpočtové opatření č. 34/21. PhDr. Riegerová
uvedla, že tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu Libereckého kraje zapojují neinvestiční
účelové prostředky za nařízenou pracovní povinnost v krizovém stavu – jednalo se konkrétně
o uložení povinnosti 10 studentům. Předsedkyně VZ navrhla, aby VZ vzal písemnou informaci
na vědomí.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/9 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/21/47a)
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci ve věci
rozpočtového opatření č. 34/21.
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Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

K projednávání druhé písemné informace byl přizván předseda představenstva společnosti
MMN, a. s. MUDr. Jiří Kalenský a vedoucí oddělení dozoru a legislativy právního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Leoš Teufl. Členové VZ na začátku schůze obdrželi
podklady k jednání s komentářem za MMN, a. s. Mgr. Richter na úvod sdělil, že záměr
majetkové účasti Libereckého kraje ve společnosti MMN, a. s. byl schválen Zastupitelstvem
Libereckého kraje v říjnu 2019. Písemná informace se zabývá zejména harmonogramem, který
musí být projednán a schválen krajským zastupitelstvem a také zastupitelstvy měst Jilemnice
a Semily. Předsedkyně VZ na úvod diskuze upozornila, že jako starostka města Semily se cítí
být podjatá. Následně se ujal slova MUDr. Kalenský, který uvedl, mimo jiné, že první částka,
získaná majetkovým vstupem LK, bude využita na přípravu výstavby urgentního příjmu
a pavilonu následné rehabilitační péče. Odhad zhodnocení vkladu LK v průběhu 6 let je cca
26 mil. Kč. Předsedkyně VZ konstatovala, že zatím není shoda ve všem, což potvrdil také Mgr.
Richter s tím, že jednotlivé nesrovnalosti se budou muset vyřešit ke spokojenosti všech stran.
Mgr. Teufl potvrdil, že březnová Rada Libereckého kraje projedná závěry vyjednávání se
znaleckým ústavem, předběžné závěry znaleckého posudku by měly být známy do konce
června 2021. V diskuzi se dále členové VZ věnovali např. předběžnému výsledku hospodaření
společnosti MMN, a. s. za rok 2020, pozici Libereckého kraje v páteřních nemocnicích na
území kraje, pravidelným neformálním setkáním ředitelů těchto páteřních nemocnic
a v neposlední řadě také spoluprací mezi jednotlivými nemocnicemi ve vztahu ke KNL, která
poskytuje centrovou péči. Na závěr diskuze se členové VZ shodli na přijetí usnesení obecného,
krátkého znění.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/VZ/10 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/21/47m)
text: Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci Majetkový
vstup Libereckého kraje do společnosti MMN, a. s. – stav vyjednávání a návrh dalšího postupu.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

6. Závěr jednání.
Na závěr jednání poděkovala předsedkyně VZ přítomným za účast na jednání a pozvala na
březnovou schůzi Výboru zdravotnictví, která se uskuteční ve středu 24. března 2021 od 16:00
v budově KÚ LK, jednací místnost bude upřesněna v závislosti na aktuální epidemické situaci.
Na jednání je pozván MUDr. Luděk Kramář, ředitel Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, p. o.
Ověřovatelka zápisu:

……………………………….
člen Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
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……………………………….
předsedkyně Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 19. února 2021
Zapsala: Radmila Bártová
tajemnice Výboru zdravotnictví
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