Liberec 13. února 2014

Tisková zpráva
Město se kvůli územnímu plánu intenzivně
zajímá o budoucí umístění krajské nemocnice
S cílem zjistit co nejkonkrétnější informace o záměru Libereckého kraje na rekonstrukci, případně
výstavbu úplně nové krajské nemocnice, se náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči
Kamil Jan Svoboda v pátek 14. února zúčastní valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a.s. Jako zástupce statutárního města Liberec, které je ve společnosti menšinovým akcionářem, jej
na valnou hromadu nominovali liberečtí zastupitelé.
„Pro město je stěžejní především informace, zda nemocnice zůstane ve stávajícím areálu a projde
rekonstrukcí, nebo zda má kraj v plánu vybudovat ji na zcela novém místě, ať už na nevyužitém
pozemku po Textilaně nebo u letiště. V této věci budu zjišťovat aktuální stanoviska,“ uvedl náměstek
primátorky Kamil Jan Svoboda.
Pro město jsou v tomto případě aktuální informace důležité nejen z hlediska podílu na základním
kapitálu společnosti, ale především kvůli přípravě nového územního plánu. „Na případný požadavek k
přemístění areálu nemocnice bychom museli neprodleně reagovat při přípravě dokumentů k
opakovanému veřejnému projednání návrhu územnímu plánu, které připravujeme v polovině letošního
roku,“ sdělil náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský, který je
zároveň určeným zastupitelem pro územní plán.
Na programu valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s., která se uskuteční v sídle notářky
Marcely Fianové v Revoluční ulici, bude volba orgánů valné hromady, rozhodnutí o návrhu na rozšíření
a zúžení předmětu podnikání společnosti, změna stanov společnosti související se zúžením a rozšířením
předmětu podnikání společnosti, odvolání stávajícího člena dozorčí rady a volba nových členů.
V rámci valné hromady se 14. února uskuteční rovněž prezentace akcionářů. Tím hlavním je Liberecký
kraj, který má od 1. ledna 2014 (od sloučení Krajské nemocnice Liberec s Panochovou nemocnicí
Turnov) podíl na základním kapitálu společnosti 82,47%. Statutární město Liberec, coby menšinový
akcionář, má po sloučení nemocnic kapitálový podíl 17,53%.
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