
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.4

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 3. 2020 č. 007/27Z/2020.

Nárok na rozpočet:
Nabytí majetku bude hrazeno z úvěru 2017 – 2022 v předpoládané výši 10.300.000 Kč (skutečná výše dle 
rozhodnutí rady a předsedů klubů zastupitelů).
Provoz příspěvkové organizace bude kryt úsporou příspěvků zřizovatele pro ostatní příspěvkové organizace, 
případně úsporou v jiných oblastech činnosti kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro: 8 Proti: 2 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 013/93R/2020

Přílohy: 

10.4-1 Název: bod 10.4 priloha 1.pdf Důvodová práva U

10.4-2 Název: bod 10.4 priloha 2.pdf
Dopis hejtmana UK ze dne 3. 3. 2020 
s dotazem o shrnutí aktuálních aktivit 
KZ

U

10.4-3 Název: bod 10.4 priloha 3.pdf Dopis od Adama Vojtěcha, ministra 
zdravotnictví ČR, ze dne 9. 3. 2020 U

10.4-4 Název: bod 10.4 priloha 4.pdf Odpověď Krajské zdravotní a.s., ze 
dne 13. 3. 2020 U

10.4-5 Název: bod 10.4 priloha 5.pdf Vyhláška o výběrovém řízení na 
prodej nemovitých a movitých věcí U

10.4-6 Název: bod 10.4 priloha 6.pdf Soupis nemovitých věcí U

10.4-7 Název: bod 10.4 priloha 7.pdf Soupis movitých věcí U



10.4-8 Název:          

Znalecké posudky č. 2380-015-2020, 
2381-016-2020, 
2382-017-2020,2387-022-2020, 
2388-023-2020 zpracované 1. 
Znaleckou a.s., znaleckým ústavem 
se sídlem v Liberci pro insolvenční 
správkyni (k nahlédnutí)

U

10.4-9 Název: bod 10.4 priloha 9.pdf Dopis insolvenční správkyni ze dne 
16. 3. 2020 U

10.4-10 Název: bod 10.4 priloha 10.pdf
Odpověď insolvenční správkyně k 
pracovním vztahům ze dne 22. 3. 
2020

U

10.4-11 Název: bod 10.4 priloha 11.pdf Vzor hlasovacího lístku 
Zastupitelstva Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předložené komplexní informace ohledně problematiky Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v konkursu, 
dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle Čl. 15 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů o tajném hlasování 
zastupitelstva o návrhu usnesení u bodu programu č. 10.4 „Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, 
a.s.“ a schvaluje tato bližší pravidla tajného hlasování:

1. Průběh tajného hlasování řídí návrhová komise.
2. Vzor hlasovacího lístku je přílohou č. 11 předkládaného předloženého materiálu.
3. V jednacím sále bude připravena zástěna (k možnému využití) a urna, která bude před očima členů 
zastupitelstva zapečetěna a označena podpisy všech členů návrhové komise.
4. Předseda návrhové komise vyzve jednotlivé členy zastupitelstva k vyzvednutí hlasovacího lístku a 
obálky. V případě, že počet vydaných lístků nedosáhne počtu přítomných zastupitelů, předseda návrhové 
komise opětovně vyzve k vyzvednutí hlasovacího lístku. Po skončení vydávání hlasovacích lístků oznámí 
předseda návrhové komise počet vydaných lístků, který nesmí převýšit počet přítomných zastupitelů.
5. Po skončení vydávání hlasovacích lístků předseda návrhové komise přečte návrh usnesení (nebo 
odkáže na text, který mají členové zastupitelstva k dispozici) a předsedající oznámí začátek tajného 
hlasování.
6. Hlasování se provede proškrtnutím (křížem) jednoho z políček pod PRO-PROTI-ZDRŽEL SE. Jinak 
označený lístek není platný a při sčítání bude vyřazen.
7. Tajné hlasování má časový limit 15 minut, během kterého mohou členové zastupitelstva vhodit 
hlasovací lístek v obálce do hlasovací urny a provést tak hlasování.
8. Po uplynutí časového limitu předsedající oznámí konec hlasování a vyhlásí 15-ti minutovou přestávku, 
během které provede návrhová komise sčítání hlasů. Sčítání se může zúčastnit předseda klubu 
zastupitelů.
9. Po uplynutí přestávky vyhlásí předseda návrhové komise výsledek hlasování.
10. Postup je opakován do rozhodnutí o posledním návrhu.

C) rozhoduje

o zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na místo Lužické 
nemocnice a polikliniky, a.s. prostřednictvím střediska Krajské majetkové, příspěvkové organizace - 



Rumburk, a to nejdříve od 1. 9. 2020.

D) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nabytí nemovitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení a dle § 37 krajského zřízení 
o nabytí movitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 7 tohoto usnesení za cenu v předpokládané 
celkové výši 10.300.000 Kč s tím, že skutečná nabídková cena podaná do výběrového řízení bude 
stanovena Radou Ústeckého kraje po dohodě s kluby zastupitelů.

E) ukládá

Radě Ústeckého kraje
1. zajistit podání nabídky do výběrového řízení (viz příloha č. 5 předloženého materiálu).
TERMÍN: do 30. 4. 2020 do 16:00 hod.

2. předložit návrh na zřízení střediska Krajské majetkové, příspěvkové organizace - Rumburk, která bude 
zajišťovat poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na místo Lužické 
nemocnice a polikliniky, a.s.
TERMÍN: 22. 6. 2020

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva viz bod 10.4 priloha 1.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně-právního odboru

Mgr. Ing. Jindřich Šimák,
vedoucí majetkového odboru

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí odboru ekonomického

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 9. 4. 
2020

2 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 9. 
4. 2020

3 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Hana Týlová 9. 4. 2020

4 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 9. 4. 
2020

5 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 9. 4. 2020

6 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
14.4.2020

Podpis zpracovatele:  JUDr. Simona Hejnová 9. 4. 2020




