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Synek Zdeněk; Dostál Stanislav; Severa Petr
RE: Převod litoměřické nemocnice - návrh usnesení o záměru

Vážená paní doktorko,
k zaslanému textu usnesení zastupitelstva Vám sděluji, že vedení města zadalo vypracování právního a daňového
stanoviska k navrhovanému převodu obchodního závodu,
neboť zatím mělo zpracována odborná stanoviska pouze k prodeji akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Ústeckému kraji, jakožto územnímu samosprávnému celku.
S usnesením uvedeným pod bodem 2. již nyní můžeme vyslovit souhlas a počítáme s tím, že Zastupitelstvu města
Litoměřice bude na jeho jednání dne 06.02.2020 předložen ke schválení
záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru
Odbor Kancelář starosty a tajemníka
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
E martina.skokova@litomerice.cz
T +420 416 916 206
M +420 734 864 144
www.litomerice.cz

Od: Hejnová Simona [mailto:hejnova.s@kr-ustecky.cz]
Odesláno: 16. ledna 2020 15:09
Komu: Bc. Martina Skoková <martina.skokova@litomerice.cz>
Kopie: Synek Zdeněk <synek.z@kr-ustecky.cz>; Dostál Stanislav <dostal.s@kr-ustecky.cz>; Severa Petr
<severa.p@kr-ustecky.cz>
Předmět: Převod litoměřické nemocnice - návrh usnesení o záměru
Důležitost: Vysoká
Vážená paní kolegyně,
v návaznosti na dnešní jednání pracovní skupiny a naši následnou dohodu, zasílám jednoduchý text
usnesení o záměru. Prosím o Vaše vyjádření.
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Zastupitelstvo ….. po projednání
rozhoduje,
v návaznosti na čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19.12.2020 (dále jako
„memorandum“), dle doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., zpracovatele due
diligence litoměřické nemocnice dle přílohy č. …. tohoto usnesení, o záměru realizace cílů
memoranda tímto způsobem:
1. Nemocnice Litoměřice, a.s. převede svůj obchodní závod Krajské zdravotní, a.s. za cenu
zjištěnou znaleckým posudkem.
2. Město Litoměřice převede bezúplatně nemovitosti pronajaté Nemocnici Litoměřice, a.s.
Ústeckému kraji.
3. Účastníci memoranda se od tohoto záměru odchýlí pouze v případě, že by dle doporučení
zpracovatele due diligence bylo navrženo jiné řešení, na kterém by se následně shodli.
Jakmile budeme mít k dispozici text vyjádření zpracovatele due diligence, bude Vám bezodkladně zaslán
k dalšímu využití. V rámci odůvodnění popíšeme vše relevantní, včetně stanoviska k dopadům zákona o
zadávání veřejných zakázek na převod obchodního závodu.
Je samozřejmé, že rozhodnutí může mít účinky jen tehdy, pokud v tomto smyslu rozhodnou všichni
účastníci memoranda.
Prosím o zasílání korespondence zároveň všem osobám uvedeným v kopii. Jelikož jsem příští týden na
dlouhodobě naplánované dovolené, záležitost s Vámi bude dále vyřizovat kolega Synek, který realizaci
převodu litoměřické nemocnice taktéž zajišťuje.
S poděkováním a přáním krásného dne
Simona Hejnová

JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru legislativně-právního
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420475657615
e-mail: hejnova.s@kr-ustecky.cz
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