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Litoměřice 16.08.2019
Sdělení o poskytnuté informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský
úřad Litoměřice dne 01.08.2019, Vám sdělujeme:
Požadované informace:
Ráda bych tímto oficiálně požádala o elektronické poslání výsledků všech auditů, kontrol
a posudků (ekonomických, personálních, technických, provozních, právních a dalších)
provedených nebo zadaných Městem Litoměřice, které se vztahují
1) k budovám ve kterých sídlí Nemocnice Litoměřice, a.s. (dříve Městská nemocnice
v Litoměřicích, příspěvková organizace) od 1.1.2016 do dne poskytnutí informace dle
této žádosti
2) k Nemocnici Litoměřice, a.s. (dříve Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková
organizace) od 1.1.2016 do dne poskytnutí informace dle této žádosti.
Dále žádám o elektronické poslání výsledků všech auditů, kontrol a posudků (ekonomických,
personálních, technických, provozních, právních a dalších) vztahujících se k Nemocnici
Litoměřice, a.s. (dříve Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace), které si
zadalo vedení nemocnice od 1.1.2016 do dne poskytnutí informace dle této žádosti a které má
Město Litoměřice jako zřizovatel či zakladatel k dispozici.
Poskytnuté informace:
Požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze. Není možné odlišit, že některé dokumenty se
týkají pouze budov a jiné se vztahují k Nemocnici Litoměřice a.s.
Dokumenty provedené nebo zadané vedením Města Litoměřice:
- Zpráva „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice
Litoměřice, a.s.“ (JUDr. Svobodová)
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-

Informace z veřejnosprávní kontroly MěN 2015, 2016

-

Informace z veřejnosprávní kontroly MěN 2017

-

Analýza záměru změny právní formy poskytovatele zdravotních služeb (Ing. Lanc)

-

Identifikace potenciálních kupujících pro Nemocnici Litoměřice – pracovní verze (Grant
Thornton)

-

Identifikace potenciálních kupujících pro Nemocnici Litoměřice – finální verze (Grant
Thornton)

Dokumenty provedené nebo zadané vedením Nemocnice Litoměřice a.s.:
- Právní memorandum zpracované advokátem Mgr. Janem Tomanem
-

Kvalifikační dokumentace koncese nemocnice Litoměřice – finální verze z 1.3.2018

-

Výroční zpráva 2015

-

Výroční zpráva 2016

-

Výroční zpráva 2017

-

Znalecký posudek (ocenění obchodního závodu – Grant Thornton – příloha k bodu na ZM
dne 14.9.2017)

-

Znalecký posudek (stanovení předpokládané hodnoty koncese – Grant Thornton – příloha
k bodu na ZM dne 1.3.2018)

-

Analýza střednědobého personálního výhledu – konečné znění (Ernst&Young)

-

Důvodová zpráva

-

Analýza právní formy poskytovatele zdravotních služeb (JUDr. Svejkovský)

-

Zpráva Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích s Analýzou variant (příloha k bodu
na ZM dne 24.5.2017)

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že dokument„Identifikace potenciálních kupujících pro
Nemocnici Litoměřice“ je opatřen doložkou viz str. 4 a bez předchozího souhlasu zpracovatele
(společnosti Grant Thornton Advisory) není možné z této analýzy citovat, ani se na ni
odvolávat.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
MěÚ Litoměřice
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