STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Projednání investice do Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Stručný obsah: Na primátora statutárního města Liberec, Tibora Batthyányho, se obrátil náměstek
hejtmana, MUDr. Přemysl Sobotka, ohledně vyjádření postoje k investici do Krajské nemocnice Liberec, a.
s, která je odsouhlasena Zastupitelstvem LK ve výši 25 milionu Kč. Příspěvěk statutárního města Liberec
by byl ve výši 5 311 194 Kč.

Primátor města
Důvod předložení: Žádost o vyjádření postoje statutárního města Liberec ohledně invetice do Krajské
nemocnice Liberec, a.s,.
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Projednáno s:
Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 4 - 26.04.2018
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
žádost o příspěvěk mimo základní kapitál

souhlasí
S poskytnutím příspěvku Krajské nemocnici Liberec ve výši 5.311.194 Kč

ukládá
předložit žádost k projednání do ZM
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 26.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Žádost náměstka hejtmana, MUDr. Přemysla Sobotky, ohledně vyjádření postoje k investici do Krajské
nemocnice Liberec, a.s, která je odsouhlasena Zastupitelstvem LK ve výši 25 milionu Kč.
Příspěvěk statutárního města Liberec, jakožto akcionáře Krajské nemocnice Liberec, a.s, by byl ve výši 5.
311.194 Kč.
Po konzultaci primátora města Liberec a ředitele MUDr. Richarda Lukáše, PhD., bude příspěvěk použit na níže
uvedené investice.

1
2
3
4

položka
C – rameno (pojízdný rtg)
Urologická endoskopická věž
Gynekologický ultrazvuk
Lůžko – porodnice

cena (tis. Kč) součet (tis. Kč) umístění
2500
2500 gastroenterologie
1300
3800 urologie
700
4500 gyn. ambulance
500
5000 porodnice

Jde o kvalifikované odhady pořizovacích cen jednotlivých zdravotnických přístrojů, které budou ovlivňovány
konečnou stanovenou konfigurací od jednotlivých oddělení. V případě, že něco ušetříme, navrhujeme pořídit
bariatrické lůžko (podle konfigurace pořizovací hodnota v rozmezí 250 – 500 tis. Kč).

Přílohy:
Žádost od náměstka hejtmana, MUDr. Přemysla Sobotky
Košilka ZM
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4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.04.2018
Bod pořadu jednání:
Projednání investice do Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Stručný obsah: Na primátora statutárního města Liberec, Tibora Batthyányho, se obrátil náměstek
hejtmana, MUDr. Přemysl Sobotka, ohledně vyjádření postoje k investici do Krajské nemocnice Liberec,
a.s, která je odsouhlasena Zastupitelstvem LK ve výši 25 milionu Kč.
Příspěvěk statutárního města Liberec by byl ve výši 5. 311.194 Kč.

Primátor města
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Schválil:
Projednáno:

V RM 17. 4. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
S finančím příspěvkem pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s, ve výši 5.311.194 Kč na pořízení
zdravotnických přístrojů.

1
2
3
4

položka
C – rameno (pojízdný rtg)
Urologická endoskopická věž
Gynekologický ultrazvuk
Lůžko – porodnice

cena (tis. Kč) součet (tis. Kč) umístění
2500
2500 gastroenterologie
1300
3800 urologie
700
4500 gyn. ambulance
500
5000 porodnice

ukládá
Předložit smluvní dokumentaci ke schválení zastupitelům města Liberec
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.

2/3

Důvodová zpráva:
Žádost náměstka hejtmana, MUDr. Přemysla Sobotky, ohledně vyjádření postoje k investici do Krajské
nemocnice Liberec, a.s, která je odsouhlasena Zastupitelstvem LK ve výši 25 milionu Kč.
Příspěvěk statutárního města Liberec, jakožto akcionáře Krajské nemocnice Liberec, a.s, by byl ve výši 5.
311.194 Kč.
Po konzultaci primátora města Liberec a ředitele MUDr. Richarda Lukáše, PhD., bude příspěvěk použit na níže
uvedené investice.

1
2
3
4

položka
C – rameno (pojízdný rtg)
Urologická endoskopická věž
Gynekologický ultrazvuk
Lůžko – porodnice

cena (tis. Kč) součet (tis. Kč) umístění
2500
2500 gastroenterologie
1300
3800 urologie
700
4500 gyn. ambulance
500
5000 porodnice

Jde o kvalifikované odhady pořizovacích cen jednotlivých zdravotnických přístrojů, které budou ovlivňovány
konečnou stanovenou konfigurací od jednotlivých oddělení. V případě, že něco ušetříme, navrhujeme pořídit
bariatrické lůžko (podle konfigurace pořizovací hodnota v rozmezí 250 – 500 tis. Kč).

Přílohy:
Žádost od náměstka hejtnama, MUDr. Přemysla Sobotky
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