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Mgr. Silvie Pospíšilová

Odpověď na žádost o informace ze dne 28.2.2020
Krajský úřad Zlínského kraje jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel dne 28.2.2020 Vaši žádost
o poskytnutí následujících informací:
1. Na základě jakého zákona postupuje zastupitelstvo při hlasování?
2. Byl dodržen tento zákon konkrétně v případě hlasování ze dne 21.6.2019, kdy zastupitelé
rozhodovali o výstavbě nové nemocnice v Malenovicích, a kdy výstavba nové nemocnice
nebyla schválena??
3. Byl dodržen stejný zákon v prosinci 2019 při v pořadí již druhém hlasování o výstavbě
nové nemocnice v Malenovicích, kdy naopak tento bod programu schválen byl??
4. Jako obyčejný občan se ptám, jak je možné o stejné věci hlasovat několikrát za sebou,
když o ní již jednou bylo rozhodnuto?? Hlasování může tedy probíhat do nekonečna??
5. Proč se krajští zastupitelé neřídí tím, co napoprvé odsouhlasí??
6. Jak je možné něco odhlasovat a vzápětí toto rozhodnutí zrušit??
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
1. Zastupitelstvo kraje při hlasování postupuje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Ano, tento zákon byl dodržen.
3. Ano, zde odkazujeme na ust. § 42 odst. 4 zákona o krajích.
4. Dne 21.6.2019 pro přijetí usnesení ve věci výstavby nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích nehlasovala nadpoloviční většina zastupitelů (ust. § 40 zákona
o krajích), nedošlo tak ke vzniku usnesení. Pokud se pro přijetí usnesení nevysloví
nadpoloviční většina zastupitelů, nedochází ke vzniku usnesení opačného významu.
Kupříkladu neschválí-li zastupitelstvo návrh usnesení ve znění „zastupitelstvo schvaluje
prodej nemovitosti…,“ nevzniká automaticky usnesení opačného (negativního) významu
„zastupitelstvo neschvaluje prodej nemovitosti…“ V takovém případě ve věci de iure
nebylo rozhodnuto. Nepřijetím usnesení tedy nevzniklo usnesení, že zastupitelstvo
neschvaluje výstavbu nemocnice. Nedošlo ke vzniku žádného usnesení. Zastupitelé tedy
dne 16.12.2019 nehlasovali znovu o věci již rozhodnuté. Hlasovali o věci, v níž
doposud nebylo přijato usnesení.
6. Obecně má zastupitelstvo právo reagovat na změny okolností a může svá usnesení
změnit či zrušit v závislosti na tom, zda již byla realizována či nikoli. Pokud dané
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577 043 556
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

usnesení bylo realizováno, pak by jeho změna či zrušení nebylo možné. S ohledem na
shora uvedené (bod 4.) Zastupitelstvo Zlínského kraje při hlasování dne 16.12.2019 své
předchozí usnesení nezměnilo ani nezrušilo, jelikož takové usnesení ani předtím
neexistovalo.
Stran bodu 5. Vaší žádosti vydal dnešního dne povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti, které je Vám doručováno separátně.
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