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

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 15. 9. 2021
Přítomno:

8 členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

MUDr. Michal Mrázek, Jiří Kratochvíl, MUDr. Zdeňka Křenková, Ing. Michal Kříž, Jana
Holcová

Hosté:

PhDr. Alena Riegerová, Mgr. Alena Kyrianová, Mgr. Leoš Teufl

Ověřovatel:

Ing. Jarmila Valešová, FCCA

1.

Zahájení a schválení programu jednání

8. zasedání Výboru zdravotnictví (dále jen „VZ“) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021
zahájila předsedkyně Bc. Lena Mlejnková (dále jen „předsedkyně VZ“), která přivítala
přítomné členy VZ a všechny hosty a na základě zápisu v prezenční listině konstatovala, že je
zahájení přítomno 8 členů, tím pádem je VZ schopný přijímat usnesení.
Předsedkyně VZ veřejně poděkovala bohužel nepřítomné Bc. Radmile Bártové za její
dlouholeté řádné působení na pozici tajemníka VZ.
V rámci úvodu jednání byla předsedkyní VZ představena Mgr. Alena Kyrianová, zástupkyně
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, která se bude na žádost Odborového svazu
pravidelně účastnit jednání VZ jakožto stálý host. Poté proběhlo i krátké osobní představení
ze strany Mgr. Kyrianové.
Následovalo projednání předloženého programu jednání s tím, že předsedkyně VZ navrhla
doplnit program o bod 5.3 - Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady
Krajské nemocnice Liberec, a.s. Tento bod byl projednán na jednání Rady Libereckého kraje
dne 14.9.2021 a bude předložen na zářiovém jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Podklady obdrželi členové VZ dodatečně před jednáním VZ.
Ing. Valešová se k doplnění programu ještě dotázala, zda a kdy bude na jednání VZ dle
předchozí dohody pozván Ing. Pavel Marek, generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s. k prezentaci činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Předsedkyně VZ
objasnila, že tento bod bude z organizačních důvodů zařazen na program jednání VZ v říjnu
2021.
Následně předsedkyně VZ vyzvala k hlasování o doplněném programu jednání VZ.
č. usnesení: 8/21/VZ/36
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text: Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navrženou změnu programu jednání
Výboru zdravotnictví.
Přítomno: 8

2.

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Volba ověřovatele zápisu.

Ověřovatelem zápisu z 8. zasedání navrhla předsedkyně VZ Ing. Jarmilu Valešovou, FCCA,
místopředsedkyni Výboru zdravotnictví. Žádný protinávrh nebyl uplatněn, místopředsedkyně
VZ požádala o hlasování o návrhu usnesení.
č. usnesení: 8/21/VZ/37
text: Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Jarmilu Valešovou, FCCA, ověřovatelem
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Přítomno: 8

3.

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Kontrola usnesení.

Předsedkyně VZ uvedla, že usnesení schválená na minulé schůzi VZ jsou plněna ve standartním
režimu.

4.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN,
a.s.“ a souhlas s majetkovým vstupem Libereckého kraje do MMN, a.s.

Před vlastním projednáním bodu předsedkyně VZ konstatovala, že se vzhledem projednávané
problematice a jí současně zastávané pozici starostky města Semily cítí být v osobním střetu
zájmů. Stejný problém konstatovala taktéž
Ing. Alena Kuželová, MBA, jakožto
místopředsedkyně představenstva MMN, a.s.
Poté vyzvala předsedkyně VZ PhDr. Alenu Riegerovou k úvodnímu slovu o předkládaném
materiálu. PhDr. Riegerová osvětlila podstatu názvu bodu, který je odrazem právního rámce
v němž je možné fakticky realizovat nákup akcií společnosti MMN, a.s. od stávajících vlastníků
města Jilemnice a města Semily a majetkový vstup Libereckého kraje do MMN. a.s. S odkazem
na předložené podklady rekapitulovala obsah materiálu a množství a obsah příloh předloženého
materiálu. Předsedkyně VZ ve spolupráci s Ing. Kuželovou poté shrnula úvod do problematiky
majetkového vstupu Libereckého kraje do společnosti MMN, a.s. přičemž zmínila mimo jiné
dlouhodobá jednání se zástupci stávajících akcionářů a finanční konotace dosavadního
fungovaní společnosti MMN, a.s. Pak vyzvala přítomné členy VZ ke konkrétním dotazům.
MUDr. Rostilav Polášek se dotázal, zda by bylo možné uvést jaký má MMN, a.s. hospodářský
výsledek, jaké jsou její příjmy a zda MMN, a.s. obdržela (i v minulosti) ze strany stávajících
akcionářů nějaké dotace, ať již provozní nebo investiční. Na dotaz odpovídala Ing. Kuželová,
která uvedla, že od vzniku společnosti transformací Masarykovy městské nemocnice
v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily, příspěvkových organizací, do jedné společnosti
k 1.1.2017 se společnost nachází v ziskové sféře. Uvedla, že hospodářský výsledek je
v posledních letech dostatečně uspokojivý a výhledově se očekává i v důsledku „kovidové
péče“ jeho další růst. Co se týče stavu a činnosti MMN, a.s. a jejího rozvoje s možností čerpání
dotací konstatovala, že podrobné informace členům VZ již v minulosti na jednání VZ
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prezentoval ředitel MMN, a.s. MUDr. Jiří Kalenský. Aktuálně doplnila, že MMN, a.s. podala
žádost taktéž do „Výzvy č. 98“ a konstatovala, že se nemocnice nachází ve fázi budování
(výstavba urgentního příjmu a nového pavilonu). MUDr. Polášek poděkoval za odpověď a dále
připojil návrh, zda by bylo možné do smluvních vztahů se stávajícími akcionáři zapracovat
navíc vyšší garanci zachování dostupnosti zdravotní péče (akutní interní péče, chirurgie, interna
apod.) i v budoucích volebních obdobích. K návrhu se vyjádřila Ing. Kuželová, která sdělila, že
již z povahy zařazení MMN, a.s. mezi tzv. páteřní nemocnice v kraji je (již z definice pojmu
páteřní nemocnice) naplněn požadavek zachování a jistota dostupnosti zdravotní péče pro daný
region. Předsedkyně VZ dále doplnila, že princip poměru rozhodování o změnách ve
společnosti MMN, a.s. bude podléhat již od okamžiku podpisu smluv poměru 1:1:1 a tedy bude
zachována rovnováha mezi participujícími subjekty. MUDr. Polášek posléze přesto doporučil
znovu zvážit doplnění uzavíraných smluv o garanční ustanovení o zachování zdravotné péče.
Následně proběhla ještě diskuse k stávajícímu stavu personální suplementace mezi
jednotlivými nemocnicemi v kraji a jejímu fungování.
Na závěr se předsedkyně VZ dotázala, zda nemá někdo ještě další dotazy a poté přečetla návrh
usnesení ve zkrácené podobě s tím, že v zápisu bude uvedené plné znění navrhovaného
usnesení a vyzvala členy VZ k hlasování.
č. usnesení: 8/21/VZ/38
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
1. výběr dodavatele části A veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka Město Jilemnice, se sídlem
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 002 75 808, za nabídkovou cenu
100.438.013,70 Kč bez DPH, GINUSN02
2. výběr dodavatele části B veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka Město Semily, se sídlem Husova
82, 513 01 Semily, IČO: 002 76 111, za nabídkovou cenu 54.080.115,60 Kč bez DPH,
rozhodnout
1. o majetkovém vstupu Libereckého kraje do společnosti MMN, a.s., IČO: 05421888, se
sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, a to formou koupě 8.168 ks akcií společnosti
od akcionáře město Jilemnice a 4.398 ks akcií od akcionáře město Semily, za cenu
12.084 Kč za jednu akcii společnosti, s tím, že kupní cena bude hrazena oběma
akcionářům v osmi splátkách počínaje rokem 2021, za podmínek uvedených v kupní
smlouvě, spolu se smluvním úrokem 0,50 % p.a.,
2. o příplatku mimo základní kapitál společnosti MMN, a.s., v celkové částce
32.965.616,52 Kč (slovy: třicet dva milionů devět set šedesát pět tisíc šest set šestnáct
korun českých a padesát dva haléřů), která bude hrazena v osmi splátkách, každá ve
výši 4.120.702,06 Kč (slovy: čtyři miliony sto dvacet tisíc sedm set dva korun českých
a šest haléřů), počínaje rokem 2021,
a schválit
1. Kupní smlouvu o převodu akcií ve společnosti MMN, a.s. č. OLP/3053/2021 mezi
Libereckým krajem a městem Jilemnice, s tím, že kupní cena 8.168 ks akcií činí
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98.702.112 Kč (slovy: devadesát osm milionů sedm set dva tisíc sto dvanáct čtyři korun
českých) a nabyvatel je povinen uhradit vedle kupní ceny rovněž smluvní úrok ve výši
0,50 % p.a., kdy celková výše úroku po dobu úhrady kupní ceny činí 1.735.901,70 Kč
(slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc devět set jedna korun českých a sedmdesát
haléřů),
2. Kupní smlouvu o převodu akcií ve společnosti MMN, a.s. č. OLP/3054/2021 mezi
Libereckým krajem a městem Semily, s tím, že kupní cena 4.398 ks akcií činí
53.145.432 Kč (slovy: padesát tři milionů sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet dva korun
českých) a nabyvatel je povinen uhradit vedle kupní ceny rovněž smluvní úrok ve výši
0,50 % p.a., kdy celková výše úroku po dobu úhrady kupní ceny činí 934.683,60 Kč
(slovy: devět set třicet čtyři tisíc šest set osmdesát tři korun českých a šedesát haléřů),
3. Návrh nových stanov společnosti MMN, a.s.,
4. Akcionářskou smlouvu č. OLP/3055/2021 mezi Libereckým krajem, městem Jilemnice
a městem Semily,
5. Smlouvu o dobrovolném příplatku mimo základní kapitál č. OLP/3056/2021 mezi
Libereckým krajem a společností MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465,
514 01 Jilemnice
Přítomno: 8

5.

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 286/21 – úpravy kapitoly 917 09
Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO

PhDr. Alena Riegerová na úvod objasnila, že se jedná o změnu rozpočtu – rozpočtové opatření,
které se týká poskytnutí finanční záštity Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci na akci „Konference SPIS 2021“ (Sytém psychosociální intervenční
služby) ve výši 25.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se fakticky jedná o poskytnutí dotace
příspěvkové organizaci zřizované LK je nutný rozpočtový přesun z kapitoly 917 09 do kapitoly
912 09. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, předsedkyně VZ vyzvala k hlasování o návrhu
usnesení.
č. usnesení: 8/21/VZ/39
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 286/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených
na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 25.000 Kč a navyšují výdaje
v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK –
Konference SPIS 2021 v celkové výši 25.000 Kč
Přítomno: 8

6.

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
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PhDr. Alena Riegerová uvedla, že předložený materiál má ve své podstatě dvě části. V první
části se jedná o standartní bod, tj. delegování zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., kdy je jako zástupce nominován hejtman
Libereckého kraje Martin Půta. Předmětem druhé části materiálu zvýšení základního kapitálu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. upsáním nových akcií v souvislosti se vstupem
města Frýdlant jakožto 4 akcionáře do akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
PhDr. Riegerová dále doplnila, že ve své podstatě jedná o úpis akcií v hodnotě majetku budov
v areálu nemocnice Frýdlant (na základě ocenění) jejichž hodnota bude vložena do základního
jmění společnosti.
Následovalo objasnění harmonogramu administrativních a schvalovacích kroků procesu vstupu
města Frýdlant do akciové společnosti, které doplnila předsedkyně VZ a Mgr. Leoš Teufl
s tím, že dle plánu by na listopadové jednání ZLK měla být předložena nová podoba
akcionářské smlouvy. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, předsedkyně VZ vyzvala k hlasování
o návrhu usnesení.
č. usnesení: 8/21/VZ/40
text: Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
vzít na vědomí
a) návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 10. 2021,
b) záměr Města Frýdlant, IČO 00262781, majetkově vstoupit do společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s. formou úpisu nových akcií a splacení jejich emisního kurzu
vnesením nepeněžitého vkladu,
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., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 10. 2021,
rozhodnout
o vzdání se přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, akcionáře Liberecký kraj, IČO: 70891508, se
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
a uložit
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, dne 8. 10. 2021, zastupoval Liberecký kraj, hlasoval
pro navržená usnesení valné hromady a učinil prohlášení o vzdání se přednostního práva
na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČO: 27283933, za akcionáře Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
Přítomno: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Výsledek: přijato
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7.
Závěr jednání
Na závěr jednání poděkovala předsedkyně VZ všem přítomným za účast na jednání a pozvala
na říjnovou schůzi VZ, na níž by měla být zařazena mimo jiné jako bod i prezentace Ing. Pavla
Marka, generálního ředitele Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. o stavu a činnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Současně také avizovala, že dle plánu by měla být
na listopadové schůzi VZ odprezentována MUDr. Vladimírem Valentou, ředitelem KHS
Libereckého kraje, zdravotní politika LK.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
místopředsedkyně Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Liberec 16. září 2021
Zapsala:
Bc. Kateřina Požická
tajemnice Výboru zdravotnictví
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