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Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV
2. Jednání zastupitelstev akcionářů 
3. Příprava SoN
4. Demolice Kristiánova
5. Ostatní
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Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV:

1. Připravit průvodní prezentaci k jednání únorových 
zastupitelstev – HOTOVO

2. Pokračovat v činnostech vedoucích k založení 
transparentního účtu – HOTOVO

3. Pokračovat v činnostech vedoucích k výběru 
administrátora SoN a případně k uzavření smlouvy a 
zahájení spolupráce na přípravě SoN – POKRAČUJE

4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH 
– POKRAČUJE
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Jednání zastupitelstev akcionářů – únor 2016
• Účast na všech jednáních zastupitelstev s prezentací o 

situaci v projektu a smluvních dokumentech příspěvků.
• Usnesení schválena všemi zastupitelstvy s ukládací 

povinností podepsat smlouvy do konce dubna 2016.
• Poklidný průběh na jednáních LK a SML; MT – rozsáhlá 

diskuse – hlavní protiargument: „Proč má Turnov platit na 
nemocnic v Liberci?“.

• SML  - na základě požadavku zastupitele, rozšířeno usnesení 
o ukládací povinnost pana primátora předložit na 
zastupitelstvu „podmínky SoN“. Riziko kolize se ZVZ 
(konzultace s administrátorem).

• V současnosti probíhá příprava čistopisů smluv a zajištění 
podpisů.
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Administrace SoN
• 7.3.2016 – úvodní jednání se zástupci administrátora
• Časový harmonogram navržený zhotovitelem (v týdnech od předání podkladů):

– Příprava soutěže po odsouhlasení ze strany KNL – 13 týdnů 
– Ustavení poroty, zajištění souhlasu ČKA – 14 týdnů 
– Vyhlášení soutěže – 27. týden (září 2016)
– Soutěžní lhůta – 14 týdnů 
– Vyhlášení výsledků – 45. týden (leden 2017) 
– JŘBU – 12 týdnů (od přípravy po podpis smlouvy)
– Podpis smlouvy s projektantem – 54. týden (březen 2017)

• Zástupci KNL harmonogram odsouhlasili – stanovisko ŘV?
• Složení poroty – dříve rozhodnuto o celkovém počtu 7 členů (z toho 4 tzv. nezávislí ) + 

2-4 náhradníků. Porota reálně hodnotí obdržené návrhy (s komentářem přizvaných 
znalců) – dvoudenní proces. Finální rozhodnutí ŘV o počtu členů poroty (7). Nominace 
závislých členů poroty do konce března.

• Hodnotící kritéria – celkový rozsah vyplyne z priorit  - doporučení stanovit kritéria v 
pořadí dle důležitosti bez konkrétních vah.

• Problematika přístupu zadávací dokumentaci před vyhlášením soutěže (viz usnesení 
SML) – vyžádáno právní stanovisko s ohledem na ZVZ. Bude chtít ŘV vstupovat do 
přípravy ZD?
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Demolice Kristiánova
• Koncem února doručeno vyjádření NPÚ Liberec pro odbor ŽP MML ve 

věci žádostí o demolice čtyř objektů v ul. Kristiánova – všechna 
vyjádření shodně zamítavá – „…z hlediska památkové péče 
neakceptovatelné.“

• Odůvodnění postaveno především na skutečnosti, že se jedná o 
nepřípustnou plošnou demolici objektů s řadou cenných historických 
prvků na území PZ.

• Zástupce KNL požádal po jednání na MML (3.3.16) o přerušení 
projednávání na dva týdny z důvodu doplnění podkladů

• Doplnění podkladů se bude týkat účelnosti a efektivity využití daného 
území ze strany KNL, kde původní zástavba nesplňuje základní 
požadavky KNL na provoz těchto budov pro medicínské i jiné účely.

• Po doplnění poběží další lhůta (30 dní) na vydání závazného rozhodnutí 
ze strany MML.  
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Ostatní:
• Transparentní účet – založen na začátku března s možností 

nahlížení veřejnosti přes internetové rozhraní: 
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/149250446-krajska-nemocnice-liberec-a-s/detail-uctu-1152121570287.shtml

• DPH – poptán analytický materiál shrnující možnosti 
investic s uplatněním DPH jako podklad pro rozhodnutí 
akcionářů.

• Kritika projektu – článek na portále iDNES o předraženosti 
projektu a dalších chybách v projektu  - připravena TZ 
(varianty).

• Jednání se zástupci společnosti IBR consulting, s.r.o. –
možnosti spolupráce v oblasti poradenství při realizaci 
staveb

• Příští jednání ŘV – 11.4.2016!

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/149250446-krajska-nemocnice-liberec-a-s/detail-uctu-1152121570287.shtml


Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

Děkuji za pozornost

14. 3. 2016
Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“ 
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ZÁPIS Z PORADY  

 

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL 

Datum 
jednání: 

14.3.2016 14:00 – 15:00 h. 
Místo 

jednání: 
KNL 

Přítomni: 

Mgr. Tulpa (LK), 
Bc. Kocumová (SML), Ing. 
Hocke (Město Turnov),  
prof. Kůs (TUL), MUDr. 
Nečesaný, MUDr. Polášek, 
MUDr. Morman, prof. 
Moos, Ing. Trpišovský, Bc. 
Černý (KNL) 

Omluveni: 
Bc. Půta, MUDr. Šámal (LK),  
MUDr. Lukáš (KNL) 
  

   

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů: 
1. Připravit průvodní prezentaci k jednání únorových zastupitelstev – HOTOVO 
2. Pokračovat v činnostech vedoucích k založení transparentního účtu – HOTOVO 
3. Pokračovat v činnostech vedoucích k uzavření smlouvy a zahájení spolupráce na přípravě SoN – 

POKRAČUJE 
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – POKRAČUJE 

 
Černý  - informoval o průběhu a výsledcích jednání zastupitelstev akcionářů z konce února. Smluvní 
dokumenty schváleny všemi zastupitelstvy. V tuto chvíli probíhá příprava čistopisů smluv a zajištění 
podpisů. Dále informoval o usnesení SML, ve kterém se p. primátorovi ukládá předložit zastupitelstvu 
města podmínky Soutěže o návrh. Vzhledem k tomu, že SoN běží v režimu ZVZ je otázkou, co a jak bude 
možné předložit zastupitelům ještě před vyhlášením SoN. Projektový tým si vyžádal na administrátorovi 
SoN právní posouzení možnosti zveřejňování podmínek SoN před jejím vyhlášením. ŘV s tímto 
postupem souhlasí. 
  
Černý – informoval o úvodním jednání zástupců KNL a administrátora SoN. Jednání se týkalo 
předloženého harmonogramu prací na SoN a JŘBU, kdy celkový proces od předání podkladů k podpisu 
smlouvy s projektantem by měl trvat dle harmonogramu 54 týdnů.  
Proběhla diskuse členů ŘV, na jejímž konci ŘV rozhodl, že požaduje zkrácení harmonogramu, především 
ve fázi přípravy SoN a uložil projektovému týmu ve věci harmonogramu s administrátorem dále jednat a 
následně řešit s ŘV „per rollam“. 
 
Černý – na základě výstupů z jednání s administrátorem SoN dále informoval o možném počtu a složení 
poroty SoN. Připomněl, že původně odsouhlasený počet porotců ze strany ŘV byl sedm osob, z toho 4 
tzv. nezávislí. K tomuto počtu je nutné přiřadit minimálně dva náhradníky, kteří budou účastni celému 
procesu hodnocení bez možnosti hlasovat. Možnost hlasovat náhradník dostává, jestliže některý ze členů 
poroty při hodnocení chybí. Dále byla představena činnost poroty ve smyslu reálných požadavků na jejich 
činnost a další specifika, která mají vliv na výběr porotců. 
 
Hocke – Sedm členů poroty je málo, protože každý akcionář bude chtít v komisi svého zástupce. Nejnižší 
počet je tedy 9, z toho 4 členové budou zástupci akcionářů a KNL. 
 
Kocumová – Každý akcionář by měl mít právo nominovat svého člena poroty, proto se přiklání také 
k počtu 9 osob. 
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Následně ŘV rozhodl o tom, že porota bude složena s 9 osob + minimálně 2 náhradníci. ŘV byl následně 
požádán o jména nominantů za akcionáře a KNL do konce března. 
 
Černý – informoval o institutu tzv. přizvaných odborníků, osob, kteří budou hodnotit jednotlivé návrh 
SoN dle svých odborností a připraví tak porotě hodnotící materiál pro všechny návrhy v soutěži. 
Konkrétní odbornosti budou vyplývat z priorit požadavků SoN. 
 
Hocke – členové ŘV by měli navrhnout jména těchto odborníků tak, aby byl možný výběr. 
 
Černý  - informoval o doporučení administrátora stanovit kritéria výběru v pořadí dle důležitosti bez 
konkrétních vah. Kritéria a jejich pořadí vyplyne z priorit SoN. 
 
Moos – podporuje navržený způsob hodnotících kritérií a zdůraznil, že prioritou SoN by měl a být 
především funkce, tedy medicínské hledisko. 
 
Černý – informoval o situaci a vývoji žádostí o demolici objektů v Kristiánově ulici. Vysvětlit důvody pro 
podanou žádost o přerušení řízení pro doplnění podkladů. Dále požádal ŘV o nezasahování do procesu 
projednávání žádostí. 
 
Černý – informoval o založení transparentního účtu projektu, který je veřejně dostupný na webu. 
 
Černý – informoval o kritickém článku o projektu Modernizace KNL na serveru iDnes. Zdůraznil, že 
věcně je celý článek účelový, tendenční a lživý a nemá fakticky žádnou relevanci, nicméně v očích 
veřejnosti může projekt poškodit. Dotázal se ŘV zda a jakým způsobem bude chtít ŘV na tento článek 
reagovat. 
ŘV po diskusi rozhodl, že z pozice řídícího výboru reagovat nebude a možnost reakce nechává na 
subjektu KNL. 
Pozn.: Diskutovaná témata jsou součástí podkladové prezentace, jež je přílohou zápisu. 
 
Závěr: 
ŘV souhlasí se vznikem právního pohledu ve věci předkládání podmínek SoN zastupitelům před 
vyhlášením soutěže. 
ŘV požaduje po projektovém týmu jednat ve věci zkrácení harmonogramu příprav SoN. 
ŘV rozhodl o počtu členů poroty – 9 + náhradníci. 
ŘV se rozhodl nereagovat na kritický článek v médiích a tuto možnost nechal v kompetenci KNL. 
ŘV souhlasí s uskutečněním dalšího setkání ŘV v termínu 11. 4. 2016. 
 
Úkoly:  

1. Připravit právní stanovisko ke zveřejňování podmínek soutěže před jejím vyhlášením – KNL T: 
ASAP 

2. Jednat s administrátorem SoN o zkrácení harmonogramu příprav SoN – KNL T: ASAP 
3. Navrhnout nominanty poroty SoN a tipy na „přizvané odborníky“ – akcionáři + KNL T: konec 

března 2016 
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – KNL T: březen 2016 

 
Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 11. 4. 2016 v 14,00 hod. v 
budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín 
jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail. 
 
Zapsal: Lukáš Černý  
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