Z á p i s č. 14
ze 14. mimořádného zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 23. 5. 2022
Přítomno

7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková

Omluveni

Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Petr Tulpa

Ověřovatelé

Martin Půta a Mgr. Vladimír Richter

Zapisovatelka

Jitka Machálková

14. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.30 hodin.
Omluvil nepřítomnost Ing. Květy Vinklátové a Mgr. Petra Tulpy. Navrhl, aby zápis ověřili on
a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Další postup při realizaci projektu
Modernizace KNL – Etapa č. 1
po zrušení zadávacího řízení
na dodavatele stavební části

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení
zadávacího řízení na dodavatele stavební části
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
M. Půta představil obsah předloženého materiálu, doplnil, že v pátek 20. 5. 2022 se uskutečnilo
jednání s akcionáři a se zástupci vedení KNL, na jehož základě byl zpracován tento materiál
a usnesení. Toto usnesení bude rovněž projednáno na valné hromadě společnosti. Město Liberec
a město Frýdlant přijmou doplňková usnesení, po novém vysoutěžení veřejné zakázky.
Ing. Miklík se dotázal na přílohu č. 1.
PhDr. Riegerová odpověděla, že příloha č. 1 bude doplněna v průběhu dnešního dne a současně
bude rozeslána členům rady kraje.
Ing. Miklík shrnul, že dochází k navýšení téměř o 50 %. Očekává, že v příloze bude podrobně
popsána cesta vedoucí k uvedenému navýšení.

Zápis ze 14. mimořádného zasedání RK konaného dne 23. 5. 2022
Mgr. Richter vysvětlil postupy a výpočty vedoucí k navýšení finančního limitu veřejné
zakázky, což je vše obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu. K navýšení dochází
na základě výpočtu, dle dodaných nabídek, dále z důvodu navýšení tržních cen dle
aktualizovaného sazebníku.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o vysvětlení a průběh veřejné
zakázky, která byla zrušena z důvodu překročení maximální nabídkové ceny.
Načež proběhla diskuze ohledně dalšího postupu realizace projektu modernizace KNL.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 900/22/mRK
Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího
řízení na dodavatele stavební části
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1
muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení
maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst
ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu
Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH,
b) že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného
odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem,
že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou
mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením
vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor
(tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené
investiční možnosti KNL,
d) že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL se představenstvo
KNL ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov
a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému
dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita KNL,
e) že představenstvo KNL provede aktualizaci investičního plánu KNL a jeho rozpočtový
výhled na období 2023-2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou KNL
c)

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 3

pro

7
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 14. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2022 v 8.40 hodin.
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Zápis ze 14. mimořádného zasedání RK konaného dne 23. 5. 2022

Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Mgr. Vladimír Richter

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 23. 5. 2022
zapsala Jitka Machálková
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