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

Výpis usnesení č. 8 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 15. 9. 2021
Usnesení č.: 8/21/VZ/36
Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navrženou změnu programu jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Usnesení č.: 8/21/VZ/37
Výbor zdravotnictví po projednání určuje Ing. Jarmilu Valešovou, FCCA, ověřovatelem
zápisu z jednání Výboru zdravotnictví.
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

Usnesení č.: 8/21/VZ/38
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

Výpis usnesení č. 8. zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 15. 9. 2021

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
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
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Usnesení č.: 8/21/VZ/39
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
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Výsledek: přijato
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Usnesení č.: 8/21/VZ/40
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
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

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

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

