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Řídící výbor 

7. 6. 2021 



Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

Program

1. Zahájení

2. Aktuální informace k projektu

3. Harmonogram VZ

4. Koordinace Modernizace KNL s projekty SML

5. Očekávané kroky a milníky projektu



Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

1) Zahájení

- Prezence a usnášeníschopnost

- Schválení zápisu minulého jednání ŘV

- Schválení programu
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2) Aktuální informace k projektu

Projektování stavby
- Pokračují technická jednání k DPS (př. interiér, zdravotní technika, výtahy, 

POV)

- Aplikace nové protipožární normy – 16. 6. (10:00, knihovna KNL) 
prezentace výsledků simulace evakuace (VŠB Ostrava) pro relevantní 
zaměstnance KNL.

- Doplnění stavebně technického průzkumu a případné upřesnění DPS k 
demolici budovy autodílny a výstavby parkovacího domu.

- 21. 6. prezentace harmonogramu výstavby pro členy ŘV a pozvané hosty.

Inženýrská činnost 
- Veškerá stavební povolení v právní moci

- Postupné zahájení komunikace s třetími osobami dotčenými projektem (př. 
obyvatelé bytového domu č.p. 447 na Husově ul.).
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2) Aktuální informace k projektu

Realizace

- Uhrazena zálohová platba ve výši 3,3 mil. Kč společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. na přeložku TS v ul. Jablonecká. Realizační firma: 
Elmos Liberec s.r.o. Koordinační jednání na místě dne 10. 6. 2021 –
podmínky a termíny realizace.

Financování

- 10. 6. 2021 – celodenní telekonference se zástupci Evropské 
investiční banky (EIB) k úvěrovému financování projektu pro LK. 
Účast zástupců LK, KNL a projektanta.

Výdaje

- Výdaje projektu za rok 2021 (k 30. 4.) ve výši 5 300 061,00 Kč (bez 
DPH).

- Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 78 977 599,74 Kč (bez 
DPH).
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3) Harmonogram VZ GDS
Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele Centra urgentní medicíny (GD) - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Číslo 
úkonu

Název úkonu
Ustano

vení 
ZZVZ

Předpokládaná délka 
trvání úkonu

(v kalendářních dnech)

Skutečná 
délka 
trvání 
úkonu

Předpokládané 
datum zahájení 

úkonu

Předpokládané 
datum 

ukončení 
úkonu

Předpoklá
daná 

celková 
délka 
trvání 

zadávacíh
o řízení 

(T + počet 
kalendářníc

h dnů)

Poznámka

1
Odeslání Předběžného 

oznámení
1 1.7.2021 1.7.2021

2 Kompletace ZD 90 2.7.2021 30.9.2021

3
Schválení zadávacích podmínek 
VZ CUM v orgánech zadavatele

30 1.10.2021 31.10.2021

4 Zahájení zadávacího řízení
§ 56 

odst. 1
1 1.11.2021 1.11.2021 1

Zahájení zadávacího řízení odesláním formuláře 
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění podle § 212 ZZVZ, kterým zadavatel 
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání 

nabídky.

5 Lhůta pro podání nabídek

§ 57 
odst. 1 
a § 99 
odst. 1 

a 2

61 4.11.2021 4.1.2022 62

Minimální lhůta pro podání nabídek dle ZZVZ 
činí 30 kalendářních dnů, nicméně s ohledem 
na rozsah dokumentace (především projektová 

dokumentace, položkový rozpočet) 
předpokládáme lhůtu alespoň dvojnásobnou. Je 
třeba počítat i s tím, že zadavatel obdrží žádosti 
o vysvětlení, které povedou k prodloužení lhůty 
pro podání nabídek. V PTK byla potvrzena lhůta 
90 dnů.  Bude záležet i na tom, kolik informací 

a v jaké míře podrobností bude Předběžné 
oznámení obsahovat. Zároveň je však při 
stanovení lhůty pro podání nabídek třeba 

pamatovat na dorovnání informačního náskoku 
dodavatelů z PTK.

6 Otevírání nabídek § 110 1 5.1.2022 5.1.2022 63
Otevírání nabídek v elektronické podobě se 

provádí bez účasti dodavatelů.
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3) Harmonogram VZ GDS
Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele Centra urgentní medicíny (GDS) - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Číslo 
úkonu

Název úkonu
Ustanov

ení 
ZZVZ

Předpokládaná délka 
trvání úkonu

(v kalendářních dnech)

Skutečná 
délka 
trvání 
úkonu

Předpokládané 
datum zahájení 

úkonu

Předpokládané 
datum ukončení 

úkonu

Předpoklád
aná celková 

délka 
trvání 

zadávacího 
řízení 

(T + počet 
kalendářníc

h dnů)

Poznámka

7 Posouzení a hodnocení nabídek 32 6.1.2022 7.2.2022 95

Posouzení nabídek včetně rezervy pro případné 
objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků 

nebo modelů dle § 46 ZZVZ. Lze provést 
předřazené hodnocení a posuzovat jen vítěznou 

nabídku.

8
Výzva vybranému dodavateli k 

předložení dokladů a jejich 
posouzení

§ 122 
odst. 3 a 

§ 104
21 10.2.2022 3.3.2022 116

Posouzení dokladů vybraného dodavatele včetně 
rezervy pro případné objasnění nebo doplnění dle §

46 ZZVZ. 

9
Schválení vybraného dodavatele v 

orgánech zadavatele
10 4.3.2022 14.3.2022 126

10 Oznámení o výběru dodavatele § 123 1 15.3.2022 15.3.2022 127

11
Lhůta pro podání námitek proti 
rozhodnutí o výběru dodavatele

§ 242 17 18.3.2022 4.4.2022 144

12
Doložení dokladů a poskytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy

§ 104 a §
124

14 5.4.2022 19.4.2022 158
Zadavatel může po vybraném dodavateli 

požadovat, aby před podpisem smlouvy doložil 
např. bankovní záruku na plnění díla či pojištění.

13 Uzavření smlouvy § 124 6 20.4.2022 26.4.2022 164
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu jsou 

zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez 
zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.
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3) Harmonogram VZ TDS
Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na technický dozor stavebníka (TDS) - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Číslo 
úkonu

Název úkonu
Ustanove
ní ZZVZ

Předpokládaná 
délka trvání 

úkonu
(v kalendářních 

dnech)

Skutečná 
délka 
trvání 
úkonu

Předpokládané 
datum zahájení 

úkonu

Předpokládan
é datum 
ukončení 

úkonu

Předpoklád
aná celková 
délka trvání 
zadávacího 

řízení 

Poznámka

1

Schválení zásad  zadávacích 
podmínek VZ TDS před 

zahájením zadávacího řízení 
(ZŘ) v Řídícím výboru 

projektu

1 7.6.2021 8.6.2021

2 Kompletace ZD 83 9.6.2021 31.8.2021

3
Odeslání Předběžného 

oznámení
1 1.7.2021 1.7.2021

Podle § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ může 
zadavatel zkrátit lhůtu pro podání nabídek, 

pokud uveřejní Předběžné oznámení. 
Zkrácení lhůty může být přesto rizikové, 

když v předběžné tržní konzultaci (PTK) byla 
potvrzena lhůta 90 dnů.

4 Zahájení zadávacího řízení
§ 61 odst. 

1
1 1.9.2021 1.9.2021 1

Zahájení zadávacího řízení odesláním 
formuláře Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení k uveřejnění podle § 212 ZZVZ, kterým 

zadavatel vyzývá neomezený počet 
dodavatelů k podání žádostí o účast

5
Lhůta pro podání žádostí o 

účast

§ 62 odst. 
1 a § 99 
odst. 1 a 

2

30 4.9.2021 4.10.2021 31
Minimální lhůta pro podání žádostí o účast 

dle ZZVZ činí 30 kalendářních dnů.

6 Otevírání žádostí o účast § 110 1 5.10.2021 5.10.2021 32
Otevírání žádostí o účast v elektronické 

podobě se provádí bez účasti dodavatelů.
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3) Harmonogram VZ TDS

Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na technický dozor stavebníka (TDS) - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Číslo 
úkonu

Název úkonu
Ustanoven

í ZZVZ

Předpokládaná 
délka trvání úkonu

(v kalendářních 
dnech)

Skutečná 
délka 
trvání 
úkonu

Předpokládané 
datum zahájení 

úkonu

Předpokládané 
datum ukončení 

úkonu

Předpokláda
ná celková 

délka trvání 
zadávacího 

řízení 

Poznámka

7
Posouzení žádostí o účast 

(kvalifikace)
§ 61 odst. 5 20 6.10.2021 26.10.2021 52

Posouzení žádostí o účast včetně rezervy pro 
případné objasnění nebo doplnění údajů nebo 

dokladů ke kvalifikaci dle § 46 ZZVZ.

8
Výzva k podání předběžných 

nabídek
§ 61 odst. 5 1 27.10.2021 27.10.2021 53

9
Lhůta pro podání předběžných 

nabídek
§ 62 odst. 2 25 28.10.2021 22.11.2021 78

Minimální zákonná lhůta pro podání 
předběřných nabídek činí 25 kalendářních dnů od 

odeslání výzvy k podání předběžných nabídek.

10
Podání předběžných nabídek a 

jednání o nich s účastníky 
zadávacího řízení

§ 61 odst. 6 
a 7

38 26.11.2021 3.1.2022 116

Minimální zákonná lhůta pro jednání není 
stanovena. Záleží na počtu podaných 

předběžných nabídek a na zadavateli, kolik kol 
jednání s účastníky zadávacího řízení bude 

realizovat a v jakých rozestupech. Na základě 
výsledku jednání (informací, které si strany 

jednání sdělí), může zadavatel změnit zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky vyjma minimálních 

technických podmínek dle § 61 odst. 4 ZZVZ  a 
kritérií hodnocení a jejich vah. Účastnící 
zadávacího řízení mohou upravovat své 

předběžné nabídky.

11
Výzva k podání (finálních) 

nabídek
§ 61 odst. 

11
1 4.1.2022 4.1.2022 117

12
Lhůta pro podání (finálních) 

nabídek
§ 62 odst. 4 15 7.1.2022 22.1.2022 132

Minimální zákonná lhůta pro podání (finálních) 
nabídek není stanovena. Zadavatel je povinen pro 

podání nabídek stanovit přiměřenou lhůtu.

13 Otevírání (finálních) nabídek § 110 1 25.1.2022 25.1.2022 133
Otevírání (finálních) nabídek v elektronické 
podobě se provádí bez účasti dodavatelů.
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3) Harmonogram VZ TDS
Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na technický dozor stavebníka (TDS) - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Číslo 
úkonu

Název úkonu
Ustanove
ní ZZVZ

Předpokládaná 
délka trvání 

úkonu
(v kalendářních 

dnech)

Skutečná 
délka 
trvání 
úkonu

Předpokládané 
datum zahájení 

úkonu

Předpokládané 
datum 

ukončení 
úkonu

Předpoklád
aná celková 
délka trvání 
zadávacího 

řízení 

Poznámka

14
Posouzení a hodnocení 
(finálních) nabídek (bez 

kvalifikace)
21 28.1.2022 18.2.2022 154

Posouzení (finální) nabídky včetně rezervy pro 
případné objasnění nebo doplnění údajů, 

dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ.

15
Výzva vybranému dodavateli 
k předložení dokladů a jejich 

posouzení

§ 122 
odst. 3 a §

104
21 19.2.2022 12.3.2022 175

Posouzení dokladů vybraného dodavatele 
včetně rezervy pro případné objasnění nebo 

doplnění dle § 46 ZZVZ. 

16
Schválení vybraného 

dodavatele v orgánech 
zadavatele

1 13.3.2022 14.3.2022 176

17
Oznámení o výběru 

dodavatele
§ 123 1 17.3.2022 17.3.2022 177

18
Lhůta pro podání námitek 
proti rozhodnutí o výběru 

dodavatele
§ 242 15 18.3.2022 2.4.2022 192

19
Doložení dokladů a 

poskytnutí součinnosti k 
uzavření smlouvy

§ 104 a §
124

14 3.4.2022 17.4.2022 206

Zadavatel může po vybraném dodavateli 
požadovat, aby před podpisem smlouvy 

doložil např. bankovní záruku na plnění díla 
či pojištění.

20 Uzavření smlouvy § 124 5 18.4.2022 23.4.2022 211
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu 

jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni 
bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.
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3) Harmonogram VZ

- Uváděné lhůty jsou nastaveny pro průběh obou 
zadávacích řízení v tzv. ideální variantě, tj. bez potřeby 
prodloužení lhůt pro podání nabídek v závislosti na 
vysvětlení a změny zadávací dokumentace, 
rozsáhlejšího objasňování nabídek atd.

- Předpokladem dodržení harmonogramu VZ TDS je 
schválení finálních zásad výběrového řízení ŘV. 

Dokumenty zásad VZ TDS a VZ GDS přílohou 
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4) Koordinace Modernizace KNL s projekty SML

- 25. 5. proběhlo koordinační jednání k projektu 
SML na rekonstrukci silnic Jablonecká a 
Sokolská.

- Projektový tým KNL děkuje zástupcům města za 
konstruktivní přístup.

- KNL ve snaze eliminace kolizních bodů v 
projektech KNL a SML hledá možnosti 
alternativního vjezdu do parkovacího domu do 
ul. Husova (zajištění provozu parkovacího domu 
při uzavření ul. Jablonecká). 
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5) Očekávané kroky a milníky projektu:

• Dokončení DPS září/říjen 2021

• Zahájení VŘ pro TDS září 2021

• Zahájení VŘ pro zhotovitele listopad 2021

• Výběr TDS (technický dozor) 2. Q  2022

• Výběr GDS (zhotovitel stavby) 2. Q  2022

• Zahájení stavby 2. Q 2022

• Převzetí stavby parkovacího domu 4. Q 2023 

• Převzetí stavby CUM 3. Q 2025
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Děkujeme za pozornost
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ZÁPIS Z PORADY  

 

 Název 
zápisu: 

Řídící výbor modernizace KNL 

Datum 
jednání: 

7. 6. 2021 13:00 – 14:40  
Místo 

jednání: 
KNL 

Přítomni: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omluveni:  
 

Hosté: 

Bc. M. Půta (zástupce akcionářů, LK), 
Ing. J. Zámečník (zástupce akcionářů, SML) 
Ing. T. Hocke (zástupce akcionářů, MT), 
prof. Z. Kůs (člen představenstva KNL, Př. ŘV),  
Ing. M. Trpišovský (člen představenstva KNL),  
MUDr. R. Polášek (člen kolegia primářů, KNL) – 
přítomen do cca 13:40,  
prof. P. Moos (vedoucí projektu, KNL),  
Ing. Šmakal (hlavní inženýr projektu, KNL) 
 
MUDr. J. Šrám (člen kolegia primářů, KNL) 
 
Bc. Černý (manažer projektu, KNL, tajemník ŘV) 

  

 
Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 8 členů bylo jednání ŘV usnášeníschopné 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Aktuální informace k projektu 
3. Harmonogram VZ 
4. Koordinace Modernizace KNL s projekty SML 
5. Očekávané kroky a milníky projektu 

 
1. Zahájení: 

Předseda ŘV prof. Z. Kůs přivítal zúčastněné a zahájil jednání.  
Vyzval členy ŘV k připomínkám k zápisu z minulého jednání.  
Vyzval přítomné k připomínkám k programu jednání. 
Následně předal slovo prof. P. Moosovi k prezentaci.   
 
Usnesení: ŘV schvaluje zápis z jednání ŘV 3. 5. 2021 bez připomínek. 

ŘV schvaluje program jednání 7. 6. 2021 bez připomínek. 
 

2. Aktuální informace k projektu: 
Prof. P. Moos prostřednictvím podkladové prezentace informoval o stavu projektování. Zmínil 
pokračující detailní technická jednání k DPS – př. interiéry, zdr. technika, výtahy. Informoval o 
pokračujících pracích na plánu organizace výstavby (POV).   
Dále informoval, že 16. 6. Bude zorganizována prezentace výsledků analýzy VŠB Ostrava k simulaci 
evakuace budovy CUM. Do té doby bude odevzdána i závěrečná zpráva k této analýze, která bude 
poskytnuta členům ŘV. Ujistil, že dopady nových norem do projektu budou mírné a budou mít dopad 
spíše organizační. Projekt doplňuje stavebně technický průzkum a případně upřesní DPS k demolici 
autodílny (riziko společně stěny se sousedním bytovým domem). 
Dne 21. 6. 2021 bude pro členy ŘV uspořádána prezentace ze strany dodavatele PD k tématu odhadů 
časového průběhu realizace projektu, které v současnosti činí 38 měsíců. Stručně okomentoval zahájení 
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ZÁPIS Z PORADY  

 

komunikace KNL se „sousedy“ projektu, na kterých se budou domlouvat konkrétní dopady a opatření pro 
okolí staveniště.  
Následně spustil ukázku simulace evakuace CUM, kterou jsme obdrželi od projektanta jako demonstraci, 
co je výsledkem analýzy z VŠB Ostrava.  
 
Ing. P. Šmakal k ukázce doplnil, že simulace je vytvořena na základě reálných dat ohledně očekávaných 
počtů osob přítomných v CUM v jednotlivých provozech s rozlišením na den/noc, či pracovní 
den/víkend.  
 
následně pokračoval v prezentaci k tématu realizace, kdy zmínil zaplacení zálohy ve výši cca 3,3 mil. Kč 
společnosti ČEZ Distribuce a koordinační schůzku plánovanou na 10. 6. 2021 k přeložce trafostanice v ul. 
Jablonecká. 
 
Ing. P. Šmakal doplnil, že ČEZ D. má již vybraného dodavatele přeložky a koordinační jednání bude i za 
jeho přítomnosti. Realizace by měla být dokončena v letošním roce. 
 
Prof. P. Moos dále informoval o plánovaném jednání se zástupci Evropské investiční banky (EIB), které 
se odehraje 18. 6. 2021 na téma úvěru pro LK. Součástí jednání bude i prezentace projektu ze strany 
KNL. Úvodní část prezentace zakončil informacemi o výši uskutečněných výdajů za rok 2021 (k 30. 4.) a 
celkových výdajů od zahájení projektu. 
  
Usnesení: ŘV bere na vědomí aktuální stav projektu. 
 

3. Harmonogram VZ 
Prof. P. Moos prezentoval odhad harmonogramů obou připravovaných veřejných zakázek. Oba 
harmonogramy vzešly po konzultacích s administrátorem obou soutěží a jsou sestaveny jako časově 
optimální (bez prodlužování lhůt). 
VZ GDS (generální dodavatel stavby) v harmonogramu předpokládá využití tzv. předběžného oznámení 
vyhlášeného k 1. 7. 2021 s informací o vyhlášení soutěže na podzim. Vlastní vyhlášení soutěže se plánuje 
k 1. 11. 2021 se lhůtou 60 dní na podání nabídek. Následně proběhne hodnocení, završené podpisem 
smlouvy s vítězem na konci dubna 2022. Informaci k VZ GDS doplnil popisem základních parametrů pro 
soutěžní podmínky včetně hodnocení, jak jsou v současnosti nastaveny. 
 
Bc. M. Půta se optal, zda se něco změnilo v parametrech VZ GDS od posledního jednání s právníky 
v květnu.  
 
Ing. P. Šmakal reagoval, že došlo k precizaci některých částí dokumentace, jako například kvalifikace, či 
inflační doložky.  K žádným zásadnějším změnám v parametrech soutěže nedošlo. 
 
Ing. T. Hocke se chtěl ujistit, že se bude ještě diskutovat o některých tématech k soutěži. Jedná se 
především o harmonogram výstavby, definici inflační doložky, nastavení smluvní sankcí a pokut, textace 
klimatické doložky, či „vyšší moci“. 
 
Prof. Z. Kůs ujistil, že témata k VZ GDS se budou ještě diskutovat, např. harmonogram výstavby již na 
prezentaci 21. 6. Podotkl, že na diskusi k soutěži na GDS bude ještě prostor, nicméně parametry soutěže 
na TDS by členové ŘV měli schválit ještě dnes, tak aby dokumentaci schválilo představenstvo během 
prázdnin.     
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Prof. P. Moos následně prezentoval harmonogram VZ TDS (technický dozor stavebníka), které také 
počítá s předběžným oznámením k 1. 7. 2021. Vyhlášení se plánuje na září 2021 a podpis smlouvy opět 
na duben 2022. Pro to, aby mohla být VZ TDS vyhlášena již v září, požádal členy ŘV o schválení tzv. 
zásad VZ TDS, tedy základních parametrů soutěže a hodnocení nabídek. Následně informoval o zásadách 
VZ TDS na podkladě dokumentu: „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“, který byl poskytnut členům 
ŘV přílohou.  
 
Ing. T. Hocke se optal, co znamená tzv. „dvouobálková“ metoda, na výklad kvalifikace vedoucího týmu a 
důvod pro její nastavení a na kritérium hodnocení „identifikace a řízení rizik“. 
 
(Odchod MUDr. R. Poláška) 
 
Ing. P. Šmakal vysvětlil, že dvouobálková metoda znamená, že se v nabídkách nejdříve hodnotí 
kvalitativní parametry (anonymně) a až následně se otevírá obálka s cenou, proto „dvouobálková“. 
Kvalifikace vedoucího týmu je nastavena adekvátně ke kvalifikaci generálního dodavatele, kdy KNL 
požaduje zkušenosti se stavbou ve výši alespoň 800 mil. Kč, přičemž uchazeč o TDS by měl pro splnění 
kvalifikace zajišťovat službu TD minimálně 12 měsíců včetně momentu převzetí hotové stavby. 
K hodnocení kritéria „identifikace a řízení rizik“ uvedl, že proběhne na podkladě návrhu POV od 
projektanta, na kterém se bude snažit komisi prokázat, že je schopen identifikovat nějaká rizika, která 
mohou uspořit čas nebo finance. Vybraný TDS pak bude partnerem KNL mimo jiné při schvalování 
aktualizovaného POV ze strany budoucího generálního dodavatele stavby. 
 
Ing. M. Trpišovský doplnil, že TDS je pro KNL klíčovým partnerem pro realizaci stavby, od kterého 
očekáváme, že bude schopen nalézt rezervy v PD, případně identifikovat rizika. To by mělo projektu 
pomoci k hladší realizaci, případně úsporám. 
 
Ing. T. Hocke se dotazem vrátil k VZ GDS, ve kterém se optal, jestli KNL neuvažuje o vypsání 
finančního bonusu za dokončení stavby před termínem, jak již bylo dříve diskutováno. 
 
Ing. P. Šmakal reagoval, že bonus představuje poměrně velká rizika, především v situaci, kdy se realizace 
stavby prodlouží a bude se řešit „objektivita“ důvodů pro prodloužení, případně námitky neúspěšných 
uchazečů, jestliže by se bonus vyplatil i při nedodržení termínu, když by důvody prodloužení byly 
shledány objektivními.  
 
Ing. J. Zámečník se optal, zda dokumentace soutěže na TDS obsahuje i podmínky přítomnosti osob TS na 
staveništi. 
 
Ing. P. Šmakal ubezpečil, že toto je definováno přímo ve smlouvě, kde zavazujeme vedoucího týmu, jeho 
zástupce i odborné pracovníky TD k přítomnosti na stavbě na denní bázi. 
 
Bc. M. Půta navrhl, aby členové hodnotitelské komise pro VZ TDS byli nominování dozorčí radou KNL 
jako v případě VZ GDS. 
 
Prof. P. Moos s návrhem souhlasil. 
 
Prof. Z. Kůs požádal přítomné členovy ŘV, aby schválili právě diskutovaný dokument 
„KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“ v předložené podobě se změnou dle návrhu p. hejtmana Půty 
(členy a náhradníky hodnotitelské komise VZ TDS za akcionáře nominuje dozorčí rada KNL, a.s.). 
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Členové ŘV dokument „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“ schválili jednomyslně (7 ze 7). 
 
Ing. T. Hocke zmínil, že je potřeba hned řešit nominace za akcionáře do komisí obou VZ tak, aby se vše 
stihlo. 
 
Ing. M. Trpišovský uvedl, že představenstvo KNL, je schopno schválit dokument k VZ TDS per rollam 
ještě v červnu. Dále zmínil, že personální obsazení komise není nutné znát před vyhlášením VZ a dozorčí 
rada bude tak mít dva měsíce, aby nominace učinila. Nominace do komise k VZ GDS je možné učinit 
později (během září). Součástí usnesení představenstva bude i žádost na dozorčí radu k těmto nominacím.  
 
Usnesení: ŘV bere na vědomí stav přípravy VZ GDS. 

  ŘV schvaluje dokument „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“ souhlasí   
  s předložením dokumentu ke schválení představenstvem KNL, a.s. a souhlasí  
  s dokončením příprav zadávací dokumentace a vyhlášením dle předloženého  
  harmonogramu. 
 

4. Koordinace Modernizace KNL s projekty SML 
Prof. P. Moos vyzval Ing. P. Šmakala k prezentaci tohoto bodu. 
 
Ing. P. Šmakal informoval, že 25. 5. byl účastníkem koordinačního jednání zástupců všech významných 
institucí, včetně správců inž. sítí, kterých se bude týkat plánovaná rekonstrukce ulic Jablonecká, Sokolská 
a Šaldovo náměstí. Jednání organizoval technický odbor MML. Z jednání vyplynula rizika možné kolize 
s projektem Modernizace KNL. Jednání se odehrálo v konstruktivním duchu se snahou nalézt koordinaci 
obou projektů tak, aby se kolize eliminovaly a zároveň nedošlo k blokování areálu KNL, především 
příjezd na staveniště a následně k dokončenému CUM a parkovacímu domu. Další jednání budou 
následovat.  
 
Prof. P. Moos doplnil, že v současné době řešíme v projektu alternativní vjezd do parkovacího domu z ul. 
Kristiánova, abychom zamezili blokování parkovacího domu při uzavření ul. Jablonecká.  
 
Prof. Z. Kůs poděkoval zástupcům SML za vstřícný přístup v řešení této problematiky. 
 
Usnesení: ŘV bere na vědomí projekt rekonstrukce ulice Jablonecká a s ním i riziko kolizí 

s realizací projektu Modernizace KNL i následného provozu dokončených staveb 
CUM a parkovacího domu.  

 
5. Očekávané kroky a milníky 

Prof. P. Moos prezentoval očekávané termíny projektu. 
 
Ing. T. Hocke se optal na datum odevzdání kontrolního rozpočtu 
 
Prof. P. Moos reagoval, že rozpočet očekáváme s DPS ke kontrole na konci srpna 2021. 
 
Usnesení: ŘV bere na vědomí předpokládané termíny projektu.  
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6. Ostatní 
Prof. Z. Kůs připomněl termín mimořádného jednání ŘV, které se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 
v budově KÚLK a navrhnul termín dalšího řádného jednání na pondělí 12. 7. 2021. Tento termín bude 
ověřen se členy ŘV kvůli přítomnosti a následně jednání uskutečněno, či zrušeno. Následně poděkoval 
všem za účast a jednání ukončil. 
 
Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v pondělí 12. 7. 2021 v 13:00 
hod. v budově Q Krajské nemocnice Liberec – 6. patro, velká zasedací místnost. Termín jednání bude 
ověřen se členy ŘV. 
 
Mimořádné jednání ŘV se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 v 13:00 hod. v prostorách KÚLK za účasti 
zástupců zhotovitele PD. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail. 
 
 
 
Zapsal: Lukáš Černý 
 
 
Schválil: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs    
 


