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

Výpis usnesení č. 2 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
17. 2. 2021
Usnesení č.: 2/21/VZ/3
Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje předložený program jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 2/21/VZ/4
Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Alenu Kuželovou, MBA ověřovatelkou
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO:

10

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 2/21/VZ/5
Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje jednací řád Výboru zdravotnictví
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO:

10

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 2/21/VZ/6
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:

ZDRŽEL SE:

0

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 2/21/VZ/7 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/60
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
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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 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:

ZDRŽEL SE:

0

2

1

VÝSLEDEK:

přijato
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Usnesení č.: 2/21/VZ/8 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/21/21
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:

ZDRŽEL SE:

0

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 2/21/VZ/9 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/21/47a)
Výbor zdravotnictví po projednání bere na vědomí písemnou informaci ve věci rozpočtového
opatření č. 34/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO:

11

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 2/21/VZ/10 – k návrhu usnesení pro 2/ZK/21/47m)
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:

ZDRŽEL SE:

0

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

Liberec 18. února 2021
Zapsala: Radmila Bártová
tajemnice Výboru zdravotnictví

3

0

VÝSLEDEK:

přijato

