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Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R AJ E
ZÁPIS
19. zasedání dne 08.04.2019
Přítomno: ...................................45 členů zastupitelstva
Omluveno: .................................0 členů zastupitelstva
Začátek zasedání: .....................10:00 hodin
Konec zasedání: ........................19:45 hodin
Ověřovatelé zápisu: ...................Mgr. Šárka Jelínková, Mgr. Milena Kovaříková
Návrhová komise: ......................předseda: Ing. Milan Plesar
členové: Ing. Radek Doležel, Ing. Ivan Mařák, Helena Lasztoviczová,
Mgr. Zdeněk Pánek, Ing. Zdeněk Vacek
Zapisovatelka:............................Ing. Dominika Fusková
Zasedání předsedal: ..................Jiří Čunek
(…)
Schválený program zasedání:
1.

Tisk č. 0264-19Z

2.

Tisk č. 0265-19Z

3.

Tisk č. 0215-19Z

4.

Tisk č. 0097-19Z

5.

Tisk č. 0204-19Z

6.

Tisk č. 0209-19Z

7.

Tisk č. 0151-19Z

8.

Tisk č. 0176-19Z

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok
2019
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským
krajem
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru
zdravotnictví
Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a
Jaroslavskou oblastí (Rusko)
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Sociální služby - majetkoprávní vztahy
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Individuální dotace
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Smlouva o úvěru
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
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9.

Tisk č. 0245-19Z

10. Tisk č. 0247-19Z

11. Tisk č. 0246-19Z

12. Tisk č. 0198-19Z

13. Tisk č. 0200-19Z

14. Tisk č. 0262-19Z

15. Tisk č. 0243-19Z

16. Tisk č. 0244-19Z

17. Tisk č. 0193-19Z

18. Tisk č. 0191-19Z

19. Tisk č. 0141-19Z

20. Tisk č. 0196-19Z

Majetkoprávní úkony
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor dopravy a silničního hospodářství; Slavíková
Emilie, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
RP11-19 BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti
BESIP - schválení dotací
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP02-19 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí
dotací
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP18-19 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji - schválení dotací
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích - poskytnutí
dotací
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor životního prostředí a zemědělství; Urc Alan,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č.
72 a č. 73
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor životního prostředí a zemědělství; Urc Alan,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Fond ZK - sekce Rozvojové programy a krizové řízení - Odbor
KH - dotace agrárním komorám (Zlín, Vsetín)
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit dotace
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
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21. Tisk č. 0195-19Z

22. Tisk č. 0077-19Z

23. Tisk č. 0110-19Z

24. Tisk č. 0160-19Z

25. Tisk č. 0221-19Z

26. Tisk č. 0226-19Z

27. Tisk č. 0230-19Z

28. Tisk č. 0166-19Z

29. Tisk č. 0231-19Z

30. Tisk č. 0233-19Z

31. Tisk č. 0234-19Z

32. Tisk č. 0236-19Z

33. Tisk č. 0229-19Z

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2019 - aktualizace příloh
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Školství, kultura, zdravotnictví - projekty příspěvkových
organizací
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor řízení dotačních programů; Kobzáň Martin,
vedoucí Odboru řízení dotačních programů
Školství - dodatek ke zřizovací listině
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2018
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Školství - dodatky ke zřizovacím listinám
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Školství - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora
2019
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a památek místního významu
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
KUL05-19 Program Otevřené brány
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Kultura - Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Kultura - Regionální funkce knihoven 2019 - dodatky ke
smlouvám
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Dotace v oblasti kultury - Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
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Odboru strategického rozvoje kraje
34. Tisk č. 0240-19Z

35. Tisk č. 0270-19Z

36. Tisk č. 0218-19Z

37. Tisk č. 0268-19Z

38. Tisk č. 0269-19Z

39. Tisk č. 0309-19Z

Programová podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Úprava č. 1 rozpočtu ZK na rok 2019, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatření RZK
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 18. a 19.
zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana

Různé
Závěr
(…)
2.

Tisk č. 0265-19Z

předkladatel:
zpracovatel:
rozprava:

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Čunek Jiří, hejtman
Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru investic
Zpracovatel uvedl materiál a sdělil, že obsahuje dokumenty, jejichž zpracování bylo
uloženo Zastupitelstvem Zlínského kraje na jeho zasedáních dne 05.11.2018 a
17.12.2018. Poté stručně shrnul průběh příprav, které vedly ke zpracování
předloženého materiálu, tj. uložení zpracování podkladů odboru investic, proces
výkupu pozemků, uložení Radě Zlínského kraje připravit investiční záměr a zajistit
zpracování oponentního posudku, zřízení Výboru pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY
NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje. Oponentní posudek byl zadán ke
zpracování Univerzitě Tomáše Bati, věnuje se oběma možným variantám a je
součástí příloh předloženého materiálu. Závěrem pro připomenutí představil
jednotlivé tvůrce investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“, sdělil, že materiál je předložen v souladu s platnou legislativou a
platnými vnitřními normami Zlínského kraje, a že celkové náklady akce činí max.
7.946.179.326,- Kč.(vč. DPH) a ukončení realizace akce bude v roce 2025. Celý
komentář byl doprovázen obrazovou prezentací.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, podal informace jménem přípravného týmu, který po dobu
jednoho roku intenzivně připravoval projekt výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY
NEMOCNICE. Investorem akce je Zlínský kraj, koinvestorem je Krajská nemocnice
Tomáše Bati, a. s. Pracovní skupinu, která je tvůrcem dokumentace, tvoří vedoucí
vybraných odborů a oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje, management Krajské
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nemocnice Tomáše Bati, a. s., odborným garantem je lékařská rada a management
projektu je zastřešován přípravným výborem. Dokumentace se dělí na dvě klíčové
části, investiční záměr má přesně definovanou strukturu. Jeho součástí jsou přílohy,
např. urbanisticko-objemová studie, studie proveditelnosti, která se věnuje výhradně
detailu o výstavbě. Všechny přílohy byly na předchozích zasedáních Zastupitelstva
Zlínského kraje podrobně prezentovány. Materiál také obsahuje vypořádání otázek,
které v průběhu jeho přípravy vznášely jednotlivé skupiny zastupitelů. Investiční
model také obsahuje jak retrospektivní pohled na vývoj Krajské nemocnice Tomáše
Bati, a. s., tak predikce do budoucnosti, kdy bude probíhat realizace celé této
investice. Sdělil, že dokument obsahuje struktury nákladů a zdrojů financování,
projektový plán a indikativní nabídku EIB. Rovněž podal informaci o pomocných
dokumentech, které byly podpůrně zpracovány. Jednou ze základních premis, je
vybudovat nový infrastrukturovaný nemocniční park, který by nahradil současný areál
Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Jednou z filosofií projektu je zajištění
spokojenosti zdravotníků, která přinese spokojenost pacientů. Poté podal informaci o
chronologickém postupu prováděných prací na základě rozhodnutí orgánů Zlínského
kraje. Zmínil zejména počáteční detailní analýzu varianty projektu A, tj. rekonstrukce
stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., kdy byl projednán stávající
projekt, průběh bourání a následné výstavby jednotlivých budov stávajícího areálu,
bylo také objasněno vyčíslení nákladů akce na rekonstrukci, velká část pozornosti
byla věnována stávajícímu území Gahurova prospektu. Poté byla řešena analýza
varianty projektu B, tj. výstavby nové nemocnice v lokalitě v Malenovicích, která byla
vybrána jako jediná z několika jiných možných variant na základě analýzy citlivosti tří
potencionálních lokalit. Dále se podrobně věnoval popisu projektu výstavby NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE ve vztahu ke stávajícím okresním nemocnicím,
podal rovněž informace ohledně počtu lůžek, logistiky a především zdůraznil
urbanisticko-objemovou studii s akcentem na maximální zpřesnění investičních
nákladů celé akce.
Ing. Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt z projekční kanceláře Atelier-r,
připomněl prvotní jednání o analogickém návrhu, který uvažoval s konceptem
stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zmínil několik stěžejních
historických souvislostí, za nichž vznikal v té době ojedinělý projekt Krajské
nemocnice Tomáše Bati, a. s. V době jejího vzniku panovala ve městě Zlíně naprosto
výjimečná strhující atmosféra, která dala vzniknout projektu, postaveném na, do té
doby neobvyklém, principu, v němž byl pacient nemocnice nazván klientem.
Analogicky byl i projekt výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE
koncipován na tomto principu, kdy jednotlivé provozní celky s jedním hlavním
centrálním blokem s operačními sály, speciálními prostory pro jednodenní chirurgii
a na to navazující křídla, která jsou ambulantní a jejichž součástí je i technické sídlo
a lůžková část včetně následné péče, tvoří komplexně jedinou nemocnici medicíny
21. století.
Jiří Čunek, hejtman, připomněl, že Ing. Miroslav Pospíšil projekt představil velmi
podrobně na jednáních výborů Zastupitelstva Zlínského kraje. Poté předal slovo
PhDr. Martinu Šamajovi, MBA, který stručně popsal dopravní studii napojení na areál
NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE, která řeší vlakové, letecké napojení
i napojení křižovatek a předal slovo Ing. Karlu Chudárkovi, řediteli Ředitelství silnic
a dálnic, Správy Zlín.
Ing. Karel Chudárek, ředitel Ředitelství silnic a dálnic, Správy Zlín, sdělil, že projektem
výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE se zabývá od prosince roku 2018,
kdy byla společnost oslovena k podání vyjádření ohledně dopravního napojení
v oblasti Malenovic. Krátce informoval, že v lokalitě byla nedávno otevřena nová
čtyřproudá silnice. Ze všech provedených studií vyplývá, že připojení této
komunikace na areál NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE nebude představovat
žádnou výraznou zátěž. Zastavění území mezi stávajícím sídlištěm a obchodním
centrem se předpokládalo, avšak umístění nemocnice do zmíněného území se jeví
jako optimální řešení rovněž co do koordinace dopravní špičky, která vzniká z důvodu
provozu nemocnice spíše v ranních hodinách, zatímco z důvodu provozu
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obchodního centra spíše v odpoledních hodinách.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, dále hovořil o určení investora a koinvestora. Této
problematice byla věnována zvýšená pozornost. S cílem dosažení nejoptimálněji
minimalizovaných nákladů bylo spočteno a dosaženo zde předloženého výsledku.
Sdělil, že byly vedeny rozpravy s komerčními bankami, s Evropskou investiční
bankou a z pohledu dotačních titulů je možno uvažovat o dotaci na národní úrovni.
Předložený návrh však počítá s tím, že investorem této strategicky významné
investice ve zdravotnictví je výhradně Zlínský kraj ve třech úrovních řízení, kterými
jsou: Zastupitelstvo Zlínského kraje s jeho pracovním nástrojem, který představuje
zastupitelstvem zřízený Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE", Rada
Zlínského kraje, kde vznikl koordinační tým za účasti vedoucích odborů a Krajský
úřad Zlínského kraje, v rámci něhož bude přenesena odpovědnost buď na konkrétní
odbory anebo zde vznikne konkrétní organizační jednotka. Poté rozebral, za pomoci
obrazové prezentace, jednotlivé části investičních nákladů.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že politické požadavky občanů a zastupitelů není vždy
možné protnout s požadavky ekonomickými. Pracovalo se s několika variantami
financování, mezi nimi bylo uvažováno o variantě pověřit výstavbou NOVÉ KRAJSKÉ
BAŤOVY NEMOCNICE subjekt, 100% vlastněný Zlínským krajem, avšak poté, co se
začaly objevovat námitky, byť neodborného charakteru, přistoupilo se
k nejpřijatelnější variantě, tj. ustanovení Zlínského kraje jediným investorem. Cílení
na Evropskou investiční banku, která má nejpřijatelnější podmínky úvěrování je
výhodné.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, poté detailně hovořil o investičních nákladech akce včetně
vyčíslení nákladů, rozpočítaných na m 2. Zdůraznil, že kromě zmapování jednotlivých
budov jsou ve studii zmapovány také ostatní náklady, jako jsou místní komunikace,
technická infrastruktura, napojení na teplovod apod. V dokumentech opakovaně
zaznívá, že je předkládán z opatrnosti nejčernější možný scénář. Sdělil, že detailně
je také analyzováno, který majetek bude ze stávajícího areálu přestěhován,
pamatováno je také na průběh přesunu, kdy bude potřeba IT a hardwarové vybavení
z důvodu urychlení procesu, což je uvedeno na samostatné položce rozpočtu.
V neposlední řadě jsou vyčísleny také náklady na vynětí z půdního fondu.
Ing. Vlastimil Vajdák představil investiční model z pohledu, který využívá znalosti
ekonomie, hospodaření a s tím související kapacity Krajské nemocnice Tomáše Bati,
a. s. za minulá období. Celý model byl předložen ČSOB, a. s., která vydala
stanovisko, jež členové Zastupitelstva Zlínského kraje nyní obdrželi. V modelu je
uvažováno se zvýšením výnosů, např. z provozu lékárny, nadstandardních služeb,
provozu restaurace, parkovacích domů, z pronájmu, dále i z faktu, že řada procesů
bude zefektivněna, bude např. zlepšeno hospodaření s krví a krevními deriváty.
Modelování procesů je sledováno rovněž z pohledu cash flow, který by měl
dosáhnout kladných hodnot.
Jiří Čunek, hejtman, dále blíže popsal objemově nezanedbatelné výnosy Krajské
nemocnice Tomáše Bati, a. s. z některých obchodních aktivit v kontextu se
stanoviskem ČSOB, a. s.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, sdělil, že model počítá s vícezdrojovým způsobem
financování, což představuje vlastní zdroje Zlínského kraje a cizí zdroje. Přípravný
tým a zástupci odboru ekonomického uskutečnili jednání s představiteli komerčních
bank a Evropské investiční banky. Některé banky provedly dokonce i analýzu rizik.
Existuje rovněž pozitivní možnost získání dalších vstupů prostřednictvím dotačních
fondů, zřizovaných v rámci Evropské unie.
Jiří Čunek, hejtman, doplnil, že v modelu je počítáno pouze s vlastními zdroji, takže
všechny ostatní zdroje by byly, v případě jejich získání, pozitivně započítány. Poté
vyzval Ing. Alenu Zmekovou, vedoucí odboru ekonomického, aby podala vyjádření
k politice financování.
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Ing. Alena Zmeková, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského
kraje, popsala model meziročních hospodářských výsledků, z něhož je jasně patrné,
že od roku 2015 dochází k vylepšení celé ekonomické situace. Došlo k navýšení
příjmů ze sdílených daní, přičemž Zlínský kraj uplatňoval po celou dobu rozumnou
politiku hospodaření, což znamenalo, že v letech 2016 až 2018 postupně kumuloval
prostředky a tím vytvořil základnu pro případné nové projekty. Popsala dále, že
z vývoje investičních výdajů, čistých financí a z vývoje mandatorních výdajů a
kumulování zdrojů je patrné, že křivka čistých financí se přibližuje nule, což
v konečném důsledku znamená, že Zlínský kraj se na předložený investiční záměr již
nyní připravuje, a že z historického vývoje je cíleno právě na tuto významnou
investici. Dále zmínila, že předložený investiční záměr výstavby NOVÉ KRAJSKÉ
BAŤOVY NEMOCNICE bývá předmětem kritiky nedostatečného finančního krytí.
V této souvislosti uvedla, že strategické dokumenty bývají obvykle schvalovány na
dobu dvou až pěti let. V roce 2018 došlo ke schválení strategického dokumentu na
období 2019 až 2023. Ze všech krajů v ČR má však Zlínský kraj nejpropracovanější
střednědobý výhled rozpočtu, protože tento je rozpracovaný na jednotlivé položky
v jednotlivých odborech, což nemá obdoby dokonce ani ve výhledu rozpočtu hlavního
města Prahy. Tento postup umožňuje podrobné řízení rozpočtových toků, znamená
však také, že jakákoli změna natolik propracovaného dokumentu zabírá nepoměrně
delší časový úsek, a z toho důvodu také není na tomto zasedání předkládán. Dále
sdělila, že zahájení této významné investiční akce nebude znamenat fatální omezení
některé z ostatních oblastí. Zlínský kraj má v současné době několik indikativních
nabídek úvěrových smluv, z nichž žádná nebyla dosud vybrána, je tedy doposud
předmětem vyjednávání, variant je tedy více. Závěrem stručně popsala střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023.
Jiří Čunek, hejtman, doplnil, že předchozí vyjádření bylo zároveň odpovědí na jednu
ze zásadních připomínek k předloženému investičnímu záměru výstavby NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE, že jeho zahájením nedojde k zastavení ostatních
investičních akcí Zlínského kraje. Poté vyzval Ing. Libora Pecháčka, vedoucího
odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje, aby podal svoje vyjádření ke
střednědobému plánu ve vztahu k investičním akcím Zlínského kraje.
Ing. Libor Pecháček, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje, sdělil,
že střednědobý plán obsahuje několik investičních akcí napříč resorty, které Zlínský
kraj plánuje uskutečnit v letech 2020 až 2023. Dále budou navíc uskutečněny akce,
financované z projektů. Poté informoval o objemech financí, alokovaných do investic
v jednotlivých letech.
Jiří Čunek, hejtman, přivítal přizvaného odborníka, doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc.,
proděkana pro studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické
v Praze, uznávaného odborníka a vysokoškolského učitele, který působil rovněž jako
ředitel Liberálního institutu, aby podal svůj pohled na ekonomické možnosti Zlínského
kraje uskutečnit předloženou investici.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., český ekonom a vysokoškolský učitel, proděkan pro
studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, sdělil, že
Zlínskému kraji se daří hospodařit s péčí řádného hospodáře. Uvedl, že
z personálního pohledu je složení Zastupitelstva Zlínského kraje velmi erudované,
jsou zde poslanci, senátoři, předsedové politických stran a proto je vyzval k přijetí
rozhodnutí, které bude v souladu s principem, jímž je Zlínský kraj nejznámější, a to
je princip zdravého selského rozumu. Poté přistoupil k ekonomickému vyhodnocení
předloženého investičního záměru výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY
NEMOCNICE. Zmínil příjem z rozpočtového určení daní, které ani v budoucnu
nebude mít klesající tendenci. Dále zmínil výkonnost v rámci NUTS II. Z pohledu
výkonnostního v oblasti DPH a daně z příjmů fyzických i právnických osob, je
v posledních letech zaznamenán dynamický vývoj, který se dá předpokládat
i v dalších obdobích, což je především dáno růstem nominální mzdy. Snížení příjmů
z daní se nedá očekávat ani v případě recese dynamiky výběru daní. Z pohledu
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inflace je pro kraj výhodně učinit rozhodnutí co nejdříve, protože jeho odkládání se
může negativně projevit zejména v oblasti stavebních kapacit. Ukazatel
zaměstnanosti vykazuje v posledních letech nejlepší výsledky od počátku
transformace. Dále se věnoval vývojem průmyslové výroby a stavebních prací, které
má možnost posoudit z pohledu znaleckého ústavu, který sídlí na
Národohospodářské fakultě. Kladně zhodnotil fakt, že Zlínský kraj nepřistoupil
k předběžnému splacení úvěrů. Z celkového zhodnocení vyplývá, že má Zlínský kraj
do budoucna pro tuto investici zabezpečené prostředky, přestože v modelu nepočítá
s možným dalším spolufinancováním, protože jejich součástí by se mohly stát i
nenávratné investice. Zmínil i schválený národní investiční plán, do něhož bude velmi
pravděpodobně předložená investice Zlínského kraje zakomponována. Závěrem
zhodnotil, že varianta postupné rekonstrukce stávajícího areálu Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s. za plného provozu nemocnice po dobu 12 let považuje za
ekonomicky nepřijatelné, resp. výstavba NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE
nemá žádnou jinou alternativu.
Jiří Čunek, hejtman, postupně představoval zástupce lékařské rady, kteří po dobu
jednoho roku pracovali spolu s architekty na přípravě materiálu, na svých
pravidelných schůzkách ve čtrnáctidenních intervalech.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář neonatologického oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., informoval o procesu přípravy této mimořádné investice ve
Zlínském kraji. Sdělil, že projekt je detailně rozpracovaný, řešeno je dokonce
i rozmístění místností na jednotlivých etážích. Poté představil členy lékařského týmu,
kterými jsou: MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., primář Oddělení zobrazovacích metod Krajské
nemocnice Tomáše Bati, a. s., doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., primář ARIM
Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., MUDr. Jiří Latta, primář Interního oddělení
Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., MUDr. Jana Pelková, primářka HTO Krajské
nemocnice Tomáše Bati, a. s. a lékařka Vsetínské nemocnice, a. s., MUDr. Vladimír
Kojecký, vedoucí lékař Interního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.,
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., MUDr. Róbert Jeník, primář Dětského oddělení Kroměřížské
nemocnice, a. s., MUDr. Martin Skládal, Ph.D., primář Ortopedického oddělení
Uherskohradišťské nemocnice a.s., MUDr. Radim Slováček, primář Chirurgického
oddělení Vsetínské nemocnice, a. s. Sdělil, že k přípravě projektu přistupovali
s maximálním respektem k rozvoji okresních nemocnic, a že stavba je v plném
souladu se základním strategickým dokumentem. Popsal, které obory by se v nové
nemocnici prováděly. Připomněl, že členové Zastupitelstva Zlínského kraje se mohli
na exkurzi v minulém týdnu opětovně přesvědčit, v jakém stavu, který lze označit za
havarijní, se budovy stávající krajské nemocnice nacházejí. Sdělil, že podle jeho
názoru je varianta postupné rekonstrukce za plného provozu z technického hlediska
nepřijatelná a vyjádřil velkou podporu k přijetí předloženého usnesení.
Jiří Čunek, hejtman, přizval odborníka, Ing. Martina Nedbálka, aby podal informaci o
stavu budov v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s.
Ing. Martin Nedbálek, který pracuje na pozici správce budov Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., podal podrobnou informaci o technickém stavu budov, v nichž
jsou umístěna jednotlivá pracoviště Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Tyto
budovy neodpovídají požadavkům současných právních norem, a to především
v oblasti elektroinstalací, požárně-technického zabezpečení, vzduchotechniky a
klimatizace, zateplení, nedostatku technického zázemí pro personál, rovněž ani
z pohledu vnitřních rozvodů teplé a studené vody. Budovy vyžadují rekolaudaci.
Velikým problémem je převážení pacientů venkem mezi jednotlivými budovami
z důvodu zajištění nezbytných lékařských vyšetření. V areálu není vyřešena otázka
bezbariérového přístupu.
MUDr. Jiří Latta, primář Interního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.,
zhodnotil historické souvislosti výstavby Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., která
byla započata v roce 1926 a poté ještě rozšířena v roce 1942 a 1972. Další výstavba
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však probíhala nahodile a zcela bez konceptu. Vyjádřil svoji jednoznačnou podporu
výstavbě NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE v Malenovicích.
MUDr. Tomáš Nečas, lékař na dětském oddělení, který uskutečnil pracovní stáž
v zahraničí, spatřuje největší problém ve velkých vzdálenostech mezi jednotlivými
pavilony, v nichž probíhá dětská medicína v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s.
Roztříštěnost těchto pavilonů jednoznačně zhoršuje zdravotní péči. Podle jeho
názoru je pracovní prostředí nesporně jedním ze stěžejních prostředků kvalitního
zajištění zdravotní péče.
Marcela Pumprlová, staniční sestra JIP na novorozeneckém oddělení a
gynekologicko-porodnické klinice, sdělila, že podle jejích dosavadních odborných
zkušeností je rekonstrukce budov za provozu zcela vyloučená, přiklání se proto
k výstavbě nové nemocnice.
Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., přednosta I. interní kliniky kardiologické Fakultní
nemocnice v Olomouci, předseda České kardiologické společnosti, vyjádřil velmi
kladný postoj k předloženému investičnímu záměru Zlínského kraje, výstavbě NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE. Je zde prostor pro zhodnocení kvality péče,
zavedení nových postupů, které by pozvedly úroveň péče, poskytované ve Zlínském
kraji v oblasti kardiologie. Ve Zlínském kraji dosud chybí v této oblasti výzkum, a tím
i osobnosti s dostatečnou publikační schopností. Tímto konceptem by se krajská
medicína přiblížila úrovni univerzitních nemocnic, a vznikl by prostor pro partnerství
s ostatními subjekty na úrovni Evropské unie.
Ing. Tomáš Pajonk (bez přihlášení do diskuze a tudíž mimo mikrofon) vznesl
připomínku k přednášeným prezentacím na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje,
přestože již byly prezentovány na předchozím semináři a jednáních výborů
Zastupitelstva Zlínského kraje.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že mnozí členové Zastupitelstva Zlínského kraje se na něj
obrátili s tím, aby byl předložený rozsáhlý materiál okomentován přímo jeho
zpracovateli.
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., primář oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., vidí v NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE jednoznačný
přínos v poskytování zdravotní péče. V oboru klinické biochemie se nemocnice
potýká s problémem roztříštěnosti jednotlivých pavilonů, což v praxi obnáší nutnost
odebírání více vzorků krve. Tato praxe však představuje problém pro tzv. křehké
pacienty. Starý areál, který nevyhovuje měřítkům moderní medicíny, není atraktivní
pro mladé zdravotníky a ti poté hledají uplatnění jinde. Nová nemocnice bude pro
pacienty i pro personál přínosem.
Jiří Čunek, hejtman, vyzval JUDr. Josefa Valentu, ředitele Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p. o., k vyjádření názoru, zda bude mít výstavba NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE negativní dopad na záchrannou službu.
JUDr. Josef Valenta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.,
sdělil, že výjezdové základny musí být v kraji rozmístěny tak, aby se záchranná
služba mohla v zákonném termínu dostat do kterékoli oblasti v kraji. Ve Zlínském kraji
je tato zákonná podmínka splněna a dostupnost záchranné služby zajištěna. Na okraj
popsal také pro příklad situaci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Zmínil, že
v případě, že by Zlínský kraj uspěl v záměru získat leteckou záchrannou službu, bylo
by vhodné alokovat v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. některé
nemovitosti, které mohou, za relativně nízkých nákladů, vytvořit předpoklady pro
provozování letecké záchranné služby.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, shrnul jednotlivé podklady, které mají členové
Zastupitelstva Zlínského kraje k dispozici a poděkoval všem odborníkům
a účastníkům této rozpravy za jejich příspěvky a práci na přípravě této významné
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investice Zlínského kraje.
Jiří Čunek, hejtman, otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Mgr. Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje, vyjádřil poděkování za obsáhlou
prezentaci předloženého materiálu a sdělil, že politický klub STAN podporuje
výstavbu NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE, díky které se zlepší dostupnost
zdravotní péče pacientům v kraji. Rovněž dojde k požadovanému zlepšení podmínek
pracovníků Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Vyzval přítomné členy
Zastupitelstva Zlínského kraje k podpoře předloženého materiálu.
Ing. Pavel Pustějovský sdělil, že odborný posudek, vypracovaný Univerzitou Tomáše
Bati, hovoří o zvažování dvou variant řešení zdravotnictví ve Zlínském kraji. Uvedl,
že se s tímto oponentním materiálem neztotožňuje, protože neobsahuje
rozpracování ekonomického pohledu na věc. Dále vyjádřil obavu nad možnou
nutností vypořádání vratky za SPZ Holešov a s tím související přípravu rozpočtu
Zlínského kraje. Zmínil, že je potřeba zajistit soulad s územním plánem a studii EIA.
Vyjádřil negativní postoj k vedení nemocnice, které hospodářsky vede stávající
nemocnici v zisku, přesto není dostatečně investováno do údržby budov. Závěrem
sdělil, že politický klub ANO 2011 shledává předložený materiál uspěchaným
a nevyjádří mu podporu.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že situace ve věci SPZ Holešov předložený záměr
neohrožuje. Termíny splácení úvěru, resp. navrácení dotací, byly předchozím
vedením kraje dojednány na období let 2026 až 2036. Dále požádal o krátké vyjádření
PhDr. Martina Šamaje, MBA, k oponentního posudku, zpracovanému Univerzitou
Tomáše Bati.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, sdělil, že na zasedání Výboru pro výstavbu „NOVÉ
BAŤOVY NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje byla projednána managerská
analýza Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. a byly projednány také dvě varianty
řešení zdravotnictví ve Zlínském kraji. Opakovaně byly zmíněny i slabiny stávajícího
areálu nemocnice a nutnost přesunutí medicíny na jiné území.
MVDr. Stanislav Mišák upozornil na zkušenosti z minulosti, kdy došlo, vlivem změny
politického rozhodnutí na centrální úrovni, ke změně v přístupu financování
zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadčasový projekt, měl by být
schválen na základě širší politické shody. Dále sdělil, že usnesení č. 0480/Z16/18
nepovažuje politický klub ČSSD za splněný, protože oponentní posudek nebyl
zpracován odborníky, schopnými posoudit věc ze všech úhlů pohledů. Dále vyzval
vyčkat na vývoj situace v oblasti dopravy v kraji.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že s mnohými argumenty souhlasí. Nicméně připomněl
finanční připravenost kraje, o které hovořila Ing. Alena Zmeková, vedoucí odboru
ekonomického, v souvislosti s informací o detailně propracovaném střednědobém
výhledu kraje. Zmínil rovněž, že o předchozích významných investicích Zlínského
kraje bylo rozhodnuto na základě mnohem méně rozsáhlých a méně podrobných
dokumentací. Dále sdělil, že s ohledem na objem nezbytně vynakládaných
prostředků na údržbu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. přichází Zlínský kraj
odkládáním tohoto rozhodnutí měsíčně téměř o 1 mil. Kč. Předloženému projektu
věnovala nejvyšší pozornost po dobu jednoho roku řada odborníků společně s primáři
nemocnic Zlínského kraje, nelze tedy předpokládat, že by nový nebo jiný tým došel
k jinému závěru. Připomněl rovněž, že hodnota studie, která by byla zadána ke
zpracování externímu dodavateli, by činila 5% hodnoty projektu. Závěrem připomněl,
že realizace výkupů pozemků proběhla efektivně se záměrem zamezit možnému
spekulování finanční sféry s jejich hodnotou.
Ing. Tomáš Pajonk sdělil, že prezentace předloženého materiálu byla podána
výborně, není však přesvědčen o tom, zda je skutečně jisté, že předkladatelem
vybraná varianta je nejlepším možným řešením, protože z jeho pohledu materiálu
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schází koncepční příprava, tedy podrobnější popis obou variant. Neztotožnil se ani
s vypracovaným oponentním posudkem.
Ing. Milan Štábl, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje, popsal na příkladu
dokumentu - investičním záměru na výstavbu interní kliniky Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., běžnou praxi, podle které obsahuje investiční záměr akce za 880
mil. Kč, pouhých 20 listů, z toho 14 listů tvoří kopie z katastru nemovitostí. Z toho
vyplývá, že dokumentace předloženého investičního záměru výstavby NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE je v kontextu toho ve velkém nepoměru, protože
je nadmíru pečlivě a propracovaně připravená. Přípravě investičního záměru byl
věnován dostatek času. Žádné překážky v jeho realizaci nebyly shledány.
Jiří Čunek, hejtman, výše uvedené informace, podané ředitelem Krajského úřadu
Zlínského kraje, shrnul a sdělil, že prezentace investičního záměru je podána
nadmíru pečlivě.
Ing. Pavel Pustějovský sdělil, že financováním bude zatížen rozpočet Zlínského kraje,
nicméně hospodaření Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., bude zatíženo
splácením nájmu. Dále sdělil, že na základě zkušenosti z jiných projektů je potřeba
počítat s alternativou zvýšení původně plánovaného objemu této investice. Dotázal
se, jaký dopad bude mít realizace této investice na chod ostatních nemocnic a v čem
spočívá tvrzení, že se bude jednat o nemocnici 21. století.
Jiří Čunek, hejtman, požádal o vyjádření předsedu představenstev krajských
nemocnic, MUDr. Radomíra Maráčka.
MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje, sdělil,
že představenstvo upřednostňuje variantu výstavby nemocnice na zelené louce. Dále
sdělil, že z řady jednání vyvstává překážka, jak oddělit v případě rekonstrukce
stavební část od zdravotní a kam přesunout provozy nemocnice. V nové nemocnici
bude také cíleno na pacienty, kteří vyhledávají zdravotní péči ve specializovaných
centrech v jiných regionech, např. v Olomouci či Ostravě. V NOVÉ KRAJSKÉ
BAŤOVĚ NEMOCNICI budou soustředěny specializované obory, nedojde tudíž
k odlivu pacientů z okresních nemocnic.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že projekt je stavebně rozpracován do nejmenších detailů,
což umožnilo přesné vyjádření ceny stavby za 1 m 2. Objem investice je proto velmi
přesně vypočítán.
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva nemocnic Zlínského kraje za oblast
ekonomie, sdělil, že výnosy z parkovného budou představovat významný přínos do
rozpočtu. Minimalizací nutnosti převozu pacientů dojde k vyšší koncentraci práce a
tím k vysokým úsporám. Podal také vyjádření k výstavbě, uskutečněné
v Uherskohradišťské nemocnici, a. s., která ve své podstatě probíhala na zelené
louce, což v Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., možné není.
Ivo Valenta sdělil, že připomínky opozice není možné chápat jako zpochybnění
nutnosti výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE. Vyjádřil souhlasné
stanovisko s tvrzením, že rekonstrukce představuje vždy složitější práci. Největším
nedostatkem předloženého investičního záměru je jeho financování a nejistota, zda
se důsledky jeho realizace nedotknout okresních nemocnic, které mají rovněž svoje
plány. Vyjádřil otázku, jaké garance mají okresní nemocnice v případě, že klesne
příjem Zlínského kraje. Sdělil, že doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., nepodal dostatečný
rozbor pro případ krizové situace. Vyjádřil také polemiku, že někteří vlastníci
zbývajících pozemků tyto nemají zájem prodat za navrženou částku a vyjádřil se
k vývoji cash flow.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že problematický je pouze jeden pozemek, jehož získání
však není nezbytné. Pozemky ve vlastnictví církve a města Zlín nejsou
problematické.
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Ing. Alena Zmeková, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského
kraje, poté podala informace o plánovaných investicích do okresních nemocnic, s
nimiž je ve střednědobém výhledu počítáno v nemalých částkách, zejména se jedná
o tyto investice: rekonstrukce budovy 14 v Uherskohradišťské nemocnici, a. s.,
projekt dialýzy ve Vsetínské nemocnici, a. s., v hodnotě 70 mil. Kč, rekonstrukce
operačních sálů v Kroměřížské nemocnici, a. s., v hodnotě 104 mil. Kč.
Jiří Čunek, hejtman, poté zhodnotil přednesené polemiky ohledně vývoje ekonomiky
ve vztahu k vývoji zdravotnictví a opětovně zdůraznil, že oddalování rozhodnutí vede
ke ztrátám.
Ing. Libor Pecháček, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje, podal
informaci ohledně ceny stavby za 1 m2, která činí s dostatečnou rezervou 9500 Kč.
Pro srovnání uvedl, že centrální objekt v Uherskohradišťské nemocnici, a. s. se
pohyboval v ceně 7400 Kč za 1 m2 a výstavba interního pavilonu ve Vsetínské
nemocnici, a. s. v ceně 6000 Kč bez DPH za 1 m 2.
Jiří Čunek, hejtman, shrnul, že rezerva činí 2000 Kč na 1 m 2 stavby. Poté požádal
doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., aby vystoupil ve věci dotazu Iva Valenty ohledně
ekonomiky a rizikovému managementu.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., sdělil, že se jedná o veřejný statek, na němž má
zájem jak stát, tak zřizovatelé i provozovatelé. Ani v případě poklesu HDP nedojde
k poklesu stejnou měrou ve zdravotnictví. Podrobněji popsal účinky výběru daně
z příjmů na rozpočet kraje a podotkl, že premiér ČR pravidelně přednáší na
Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a prezentuje podporu
podobných projektů. Z pohledu ekonomického tedy neexistuje k předloženému
materiálu jiná efektivní alternativa, z čehož vyplývá, že se jedná pouze o politické
rozhodnutí. Vyzval členy Zastupitelstva Zlínského kraje k podání konkrétních otázek,
které nabídl zodpovědět. Vyjádřil překvapení nad postojem politického uskupení ANO
2011 i ČSSD.
Ing. Pavel Pustějovský sdělil, že jako volení zastupitelé mají zodpovědnost za
svěřené prostředky.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., sdělil, že ceny staveb a pozemků nebudou klesat,
dochází ke kvantitativnímu uvolňováním peněz. Sdělil, že hospodářská politika se
bez politického pohledu nedá vyhodnotit.
Ivo Valenta sdělil, že mnoho členů Zastupitelstva Zlínského kraje zajímá krizový
okamžik, který když nastane, nebude moct kraj splácet dluh. Zmínil obavu z obchodní
války mezi Čínou a Evropou, Brexit apod.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., sdělil, že obava z rizika v období do roku 2025 není
na místě. Po roce 2025 bude výstavba dokončena a nemocnice bude generovat zisk.
S ohledem na kapitálové výdaje se ukazuje možnost splácet část úroků.
Připravovaná investice navíc zapadá do plánu, který připravuje současná vláda, tj.
národní investiční projekty.
Jiří Čunek, hejtman, okomentoval dopis VZP, který členové Zastupitelstva Zlínského
kraje obdrželi pro informaci, a který obsahuje sdělení, že pojišťovna je připravena
aktivně spolupracovat při realizaci investičního záměru jak v oblasti úhrad
zdravotních služeb, tak i v oblasti jejich optimální organizace napříč všemi segmenty,
a to bezodkladně po zahájení realizace.
Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., sdělil, že vyjádření VZP je pouze zárukou spolupráce
s novou nemocnicí, nic však nemění na faktu, že Zlínský kraj dostává od pojišťovny
jedny z nejnižších úhrad za zdravotní výkony.
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MUDr. Olga Sehnalová, MBA, europoslankyně, sdělila, že se problematikou
krajského zdravotnictví již delší dobu zabývá, a že oslovila dopisem jak vedení VZP,
tak Zlínskému kraji příslušnou ostravskou pobočku a obdržené odpovědi zveřejnila.
Vyjádřila názor věnovat pozornost celému krajskému zdravotnictví, nikoli pouze
krajské nemocnici. Dále sdělila, že předložila Výboru kontrolnímu Zastupitelstva
Zlínského kraje, aby se zabýval informacemi, které zazněly z úst poslankyně, Ing.
Marie Pěnčíkové, na minulém zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje a dále, aby se
zabýval přístavbou budovy pro umístění nukleární magnetické rezonance. Závěrem
vyjádřila negativní postoj ke složení lékařské rady, protože v ní nejsou zastoupeny
významné obory, např. psychiatrie a praktičtí lékaři.
Jiří Čunek, hejtman, k vystoupení europoslankyně, MUDr. Olgy Sehnalové, MBA,
sdělil, že v žádném z podaných podnětů dosud neuvedla požadavek, aby byla řešena
situace v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s. Dále vyjádřil negativní postoj k
požadavku na doplnění složení lékařské rady o psychiatry a praktické lékaře, protože
pokud jde o psychiatrickou léčbu, operuje v kraji rozsáhlé pracoviště v Kroměříži a
pokud jde o praktické lékaře, netýká se jich tato problematika přímo. Poté vyzval
k vystoupení primáře MUDr. Radima Slováčka.
MUDr. Radim Slováček, primář Chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice, a. s.,
sdělil, že primárně je řešen zájem pacienta, což zajišťuje existence terciální zdravotní
péče v kraji. Řadu oborů nelze sekundárně zajistit, např. neurochirurgie. Okresní
nemocnice však s krajskou nemocní nebudou mít konkurenční vztah.
MUDr. Robert Jeník, primář Dětského oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s., sdělil,
že péče v Kroměřížské nemocnici, a. s., bude i po dostavění NOVÉ KRAJSKÉ
BAŤOVY NEMOCNICE zachována. Vyjádřil kladný postoj k výstavbě NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE z pohledu péče o dětské pacienty, kteří jsou
v současnosti přesouváni do specializovaných center v jiných regionech.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že role žádné z okresních nemocnic nebude potlačena.
Ing. Pavel Pustějovský sdělil, že postrádá dostatečný rozbor vstupů, analýzu variant
v případě změny ekonomických podmínek, citlivostní analýzu atd. Dále sdělil, že doc.
Ing. Miroslav Ševčík, CSc., by se zde neměl chápat role politologa.
Ing. Tomáš Pajonk sdělil, že pochybnosti vzbuzuje velký rozsah mandatorních
výdajů.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že díky nakumulování finančních prostředků v minulých
volebních obdobích je možné realizovat výstavbu NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY
NEMOCNICE. Sdělil, že veškeré potřebné informace a analýzy hovoří ve prospěch
schválení této investice.
Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., připomněl realizaci výstavby v Uherskohradišťské
nemocnici, a. s., která probíhala v souladu s generelem.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že předložený návrh výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY
NEMOCNICE je taktéž v souladu s generelem a rovněž strategií Zlínského kraje.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., shrnul opětovně argumenty ve prospěch předložené
mimořádné investice Zlínského kraje.
Ing. Ivana Majíčková, MBA, vyjádřila poděkování za předloženou prezentaci a
podporu schválení předloženého materiálu. Dále upozornila na rozdíl mezi
podnikatelským pojetím řízení a pojetím řízení ve veřejném sektoru.
Ing. Alena Zmeková, vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Zlínského
kraje, podala vyjádření k dluhové brzdě za rok 2018.
Ing. Milan Plesar požádal, aby byly promítané prezentace zaslány elektronicky všem
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e-mailem. Vyzval také ke korektnosti jednání, k větší míře důvěry v argumenty, které
předkládají odborníci z řad lékařské rady. Závěrem upozornil na ztráty, vyplývající
z odkládání tohoto rozhodnutí.
Ing. Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana, vyjádřil přesvědčení, že k rozhodnutí
takové důležitosti by mělo Zastupitelstvo Zlínského kraje dospět až po hlubších a více
prodiskutovaných úvahách. Dále sdělil, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
zvýšení závazku veřejné služby na veřejnou dopravu v lednu letošního roku. Vznikl
tak nový závazek v odhadované výši 600 mil. Kč za rok. Po dobu trvání závazku 10
let se jedná o 6 mld. Kč. Kdyby nebylo tohoto závazku, nemusel by si Zlínský kraj na
investici do nové nemocnice brát investiční úvěr. Dále upozornil na skutečnost, že
předložený Investiční záměr ve vlastních zdrojích počítá rovněž s čerpáním úvěru od
EIB v roce 2021 na financování projektů EU ve výši 0,8 mld. Kč. Také tento úvěr by
nebylo třeba čerpat. V souhrnu celkové zadlužení Zlínského kraje nevzroste o
3,0 mld. Kč, ale o 3,8 mld. Kč. V roce 2024 dosáhne dluh Zlínského kraje celkové
výše 4,7 mld. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je příjem ze sdílených daní
(RUD) plánován ve výši 3,5 mld. Kč. V roce 2024 může být v případě příznivého
vývoje ekonomiky o 1 mld. Kč vyšší, tedy 4,7 mld. Kč. V tomtéž roce bude ale dle
předkladatelů zadlužení Zlínského kraje činit 100% jeho příjmů. Pro srovnání, v
mezinárodním měřítku bude Zlínský kraj zadlužen na úrovni Itálie nebo Francie.
Sdělil, že z výše uvedeného důvodu a z důvodu souběhu dvou tak finančně
náročných akcí není možné, aby jako náměstek pro ekonomiku Zlínského kraje
předložený Investiční záměr podpořil.
Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., sdělil, že v postavení nové nemocnice a ve zkvalitnění
zdravotní péče nevnímá příčinnou souvislost. Kvalitní medicína může být prováděna
i v rekonstruované nemocnici ve stávajícím areálu. Lékařský personál se shoduje na
vybudování nové nemocnice, nicméně musí být rozhodnuto, zda ve starém areálu či
na novém území. Akutní problém ve zdravotnictví spočívá v nedostatku zkušeného
personálu, který je zárukou udržení kvalitní péče, což s sebou výstavba nové
nemocnice nepřinese.
Ing. Michal Dvouletý, MBA, sdělil, že k přijetí rozhodnutí ohledně předloženého
materiálu není dostatek jistoty a nejsou dostatečně popsána možná rizika.
Jiří Čunek, hejtman, popsal viditelnou kolizi mezi členy Zastupitelstva Zlínského kraje,
pocházejícími ze soukromé sféry a členy Zastupitelstva Zlínského kraje, majícími
zkušenost z veřejné správy. Upozornil, že mnozí majitelé pozemků prodali Zlínskému
kraji tyto pozemky pouze za podmínky, že zde bude vystavěna nová nemocnice.
Peníze, vydané za nákup těchto pozemků, tudíž nejsou do nákladů předloženého
projektu zahrnuty. Pro rozhodnutí ve veřejné správě je však převažujícím kritériem
veřejný zájem, nikoli možné riziko příchodu ekonomické krize.
JUDr. Stanislav Devátý, Dr., se dotázal, zda bude docházet v průběhu výstavby
NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE také k opravám v Krajské nemocnici
Tomáše Bati, a. s.
Jiří Čunek, hejtman, podal přesné informace ohledně částek, které budou vynaloženy
na opravy a udržování budov stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.
s. po dobu výstavby NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE.
JUDr. Stanislav Devátý, Dr. sdělil, že se jedná o obrovský projekt, který by znamenal
nesporný přínos do zdravotnictví ve Zlínském kraji. Doporučil však lépe koordinovat
komunikaci, protože pouhá těsná většina členů Zastupitelstva Zlínského kraje pro
jeho schválení nepostačuje.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že většinová shoda mezi členy Zastupitelstva Zlínského
kraje je velmi důležitá, nicméně Rada Zlínského kraje je oprávněna v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek pokračovat v určitých úkonech, zejména
s přípravou výběrového řízení na projektanta.
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Ing. et Ing. Jiří Korec sdělil, že z přednesených informací není zcela zřejmé, co
zahrnuje sekundární péči ve zdravotnictví a co obsahuje strategie Zlínského kraje.
Dále vyjádřil názor, že tvrzení toho, že investice, svým finančním rozsahem tak
ojedinělá, nezpůsobí žádná finanční rizika, působí na nezasvěcené osoby neobvykle.
Zdůraznil však potřebu zajištění kvalitní zdravotní péče a vyzval k větší
transparentnosti a informovanosti všech členů Zastupitelstva Zlínského kraje.
Mgr. Petr Gazdík vyjádřil názor, že občané města, na jehož území se kraj chystá
uskutečnit tak významnou investiční akci, dozajista od vedení města očekávají, že
bude s krajem spolupracovat na jejím uskutečnění.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., podal stručné informace o ukazatelích hospodaření.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že podle všech dostupných vyjádření vykazuje ekonomika
krajské nemocnic růst, a to již od roku 2016, kdy poprvé dosáhla hospodářského
výsledku nuly.
Ing. et Ing. Jiří Korec opětovně sdělil, že z pozice občana kraje souhlasí
s uskutečněním investičního záměru, nicméně jako primátor města Zlína potřebuje
shromáždit k hlasování více informací.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, sdělil, že na dnešním zasedání byla přednesena velmi
stručná prezentace, jelikož se této problematice měli možnost členové Zastupitelstva
Zlínského kraje věnovat na mnoha přechozích seminářích a zasedáních výborů
Zastupitelstva Zlínského kraje. Dále uvedl, že v tabulce, která je součástí
předložených materiálů, je uvedeno členění oborů, které jsou zahrnuty do sekundární
péče a oborů, zahrnutých do terciální péče. Připomněl, že Výboru zdravotnímu
Zastupitelstva Zlínského kraje bylo již navrženo, že je možné problematiku podrobně
projednat.
Ing. et Ing. Jiří Korec opětovně zdůraznil důležitost větší informovanosti, která povede
ke zlidnění situace.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že předložený projekt má více, než 300 stran. Vzhledem
k tomu, že se jedná o dokument vysoce odborný a obsáhlý, je k jeho prostudování
potřeba vysokou erudici. Ze zkušeností z jiných regionů je zcela patrné, že nová
nemocnice přiláká jak odborníky, tak pacienty. Zároveň nová nemocnice nebude
okresním nemocnicím ubírat pacienty, protože ve všech okresních nemocnicích je
poskytována kvalitní péče a došlo také ke zlepšení pracovního prostředí.
Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., uvedl příklad Uherskohradišťské nemocnice, a. s., do
níž se vrátili zpět odborníci, z čehož plyne i spokojenost pacientů. Zmínil však, že
stavba fakultní nemocnice v Ostravě byla plánována na 10 let, nicméně její dostavba
trvala 30 let.
Ing. Tomáš Pajonk vyjádřil nesouhlas s postupem, kterým předkladatel prezentuje
předložený materiál. Ztotožnil se s vyjádřením Ing. Jiřího Sukopa, že investice kraje
převýší jeho příjmy. Dále sdělil, že opozici nebyla dána možnost zajistit si vlastní
oponentní posudek, a že není schválena ani koncepce zdravotnictví ve Zlínském
kraji.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že všechny informace, které jsou předkládány
Zastupitelstvu Zlínského kraje, jsou důsledně podloženy. V jednom z předchozích
vystoupení zazněla podrobná prezentace střednědobého plánu, z něhož vyplývá, že
žádná jiná varianta řešení investice není efektivní. Rovněž všechny podněty a dotazy
ze strany opozice byly zodpovězeny a jsou v dokumentech obsaženy. Poté hovořil o
procesní stránce přípravy investice.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., podal vyjádření k přípravě projektu, který podle jeho názoru

15/18

Z19/19
jednoznačně povede ke zlepšení úrovně zdravotnictví. Rovněž podotkl, že Ing.
Tomáš Pajonk byl jedním z mála členů Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří se
zúčastnili veškerých nabízených možností k získání ucelených informací o přípravě
projektu.
Ing. Jaroslav Kučera sdělil, že požadovaná studie nebyla vypracována. Sdělil, že
chápe postoj odborné veřejnosti a občanů, kteří podporují uskutečnění této investice,
nicméně z pozice člena Zastupitelstva Zlínského kraje je potřeba shromáždit veškeré
potřebné informace, aby mohlo být učiněno zodpovědné rozhodnutí.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že informace, o nichž se Ing. Jaroslav Kučera zmínil, jsou
obsaženy v předloženém materiálu a vyzval PhDr. Martina Šamaje, MBA, aby je blíže
specifikoval.
PhDr. Martin Šamaj, MBA, popsal stručně obsah dokumentace, která byla
projednávána na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 05.11.2018. Opětovně
shrnul také výstupy z jednání ohledně původní dokumentace, připravené
zhotovitelem projektu rekonstrukce stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše
Bati, a. s. Sdělil také, že detailně byla záležitost projednána na jednání Výboru pro
výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje.
Ing. Jaroslav Kučera sdělil, že veškeré materiály na jednání výboru obdržel, avšak
k rozhodování Zastupitelstva Zlínského kraje je potřeba podat ucelený přehled sledu
událostí a jednotlivých kroků.
PhDr. Martin Šamaj, MBA sdělil, že tato detailní analýza je součástí materiálů, které
obsahují dokonce podrobné rozpracování jednotlivých budov.
Mgr. Ondřej Benešík vyjádřil svoji jednoznačnou podporu předloženému investičnímu
záměru a upozornil na ustanovení Jednacího řádu Zastupitelstva Zlínského kraje,
která nejsou dodržována, zejména pokud jde o čas a množství možných vystoupení
na jedno téma.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že vzhledem k důležitosti materiálu netrvá z pozice
předsedajícího na důsledném dodržování pravidel jednacího řádu, ale ponechává
prostor všem členům Zastupitelstva Zlínského kraje, kteří mají potřebu
k problematice projevit svůj příspěvek.
Josef Bazala sdělil, že politický klub KDU-ČSL podporuje výstavbu NOVÉ KRAJSKÉ
BAŤOVY NEMOCNICE a požádal předsedajícího o vyhlášení přestávky na jednání
politických klubů koalice a o vyhlášení přestávky na oběd.
MVDr. Stanislav Mišák podal návrh, aby byli do rozpravy zařazeni ještě před
vyhlášením přestávky občané, kteří se přihlásili do diskuze.
Ing. Tomáš Goláň, senátor, vyjádřil názor, že na členy Zastupitelstva Zlínského kraje
je vyvíjen tlak, protože je jim překládán přehršel informací. Sdělil rovněž, že nebyla
podána odpověď na finanční rámec akce. Vyjádřil svoje vnímání ekonomické situace,
kdy je od roku 2012 v současnosti nejhorší výběr daní. Dále sdělil, že platy ve veřejné
sféře převyšují platy v soukromé sféře, a z toho vyplývající fakt, že státní sféra
odčerpává soukromé sféře zaměstnance.
Ing. Alena Zmeková podala opětovně vyjádření ve věci financování investičního
záměru.
Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., vyjádřil nesouhlasný postoj s výrokem senátora Ing.
Tomáše Goláně ohledně nízkého výběru z rozpočtového určení daní a ohledně
ekonomické krize.
MUDr. Lenka Mergenthalová označila za největší slabinu předloženého investičního
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záměru nedostatek kvalifikovaného personálu a vyjádřila obavu nad faktem, že
odborný personál bude odčerpán z okresních nemocnic.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE nebude
disponovat větším počtem lůžek, než současná Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.
s. Dále upřesnil, že personál Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. přejde do NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE po jejím dokončení, takže potřeba dalšího
personálu nevznikne.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., sdělil, že existence NOVÉ KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE
neovlivní negativně ani kvalitu poskytovaných služeb v okresních nemocnicích ani
odliv personálu.
Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., sdělil, že veškerá odborná veřejnost je pro existenci
nové krajské nemocnice, otázkou zůstává, zda v nové lokalitě, či ve stávajícím areálu
Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že spousta záležitostí ještě může být ovlivněna i v průběhu
přípravy projektových prací, které zaberou nejméně jeden rok.
MUDr. Tomáš Šindler sdělil, že ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče ve
Zlínském kraji nepřispěje postavení nové moderní nemocnice na zelené louce. Uvedl,
že jako hlavní problém vnímá nedostatek zdravotnického, a to jak lékařského, tak
nelékařského personálu. V kontextu stárnoucí populace v naší zemi se jeví, dle jeho
názoru, efektivnějším, investovat spíše do personálu, než do výstavby budovy. Svoje
vystoupení označil za kritickou rozpravou k tématu výstavby NOVÉ KRAJSKÉ
BAŤOVY NEMOCNICE v kontextu nedostatku personálu a s obavou negativního
dopadu na ostatní nemocnice ve Zlínském kraji.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že MUDr. Lenka Mergenthalová vytváří svými postoji a
výroky napětí mezi odbornou lékařskou veřejností, což podložil usnesením Rady
města Kroměříž, jehož podstatou je nesouhlasné stanovisko s výstavbou NOVÉ
KRAJSKÉ BAŤOVY NEMOCNICE. Dále podal informace ke stavu v Kroměřížské
nemocnici, a. s., kterou navštívil v minulém týdnu PhDr. Martin Šamaj, MBA, odborník
na řízení zdravotnických zařízení a podle podaných informací došli spolu s ředitelem
nemocnice, Ing. Petrem Liškářem, ve věci řešení provozu operačních sálů, ke
společnému řešení.
Ing. Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice, a. s., sdělil, že jednání s PhDr.
Martinem Šamajem, MBA, se uskutečnilo za přítomnosti lékařů a několika zástupců
z Krajského úřadu Zlínského kraje. Bylo prodiskutováno několik variant, z nichž
nejvýhodnější bude zvolena na schůzce v příštím týdnu. Dále upozornil na dosud
nediskutovaný fakt, že v případě přistoupení k rekonstrukci stávajícího areálu Krajské
nemocnice Tomáše Bati, a. s. se dosud nikdo nezabýval otázkou, zda po tuto dobu
dokáže Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. udržet produkci. Podle jeho názoru by
toto nebylo zajištěno, naopak, deficit by Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
doháněla mnoho let, čehož vyplývá, že rekonstrukce se jeví ekonomicky jako velmi
nevýhodná.
Jiří Čunek, hejtman, opětovně sdělil, že krajské zdravotnictví bude
zajišťováno nadále okresními nemocnicemi, jimž bude věnována pozornost, protože
zajištění jejich chodu a udržování je pro kraj nezbytné, mimo jiné také s ohledem na
fakt, že populace stárne.
Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
v ČR, vyjádřila svůj postoj k předloženému investičnímu záměru, upozornila však na
nepředvídatelnost systému českého zdravotnictví, který nepočítá s investicemi,
úvěrovou pomocí. Vyjádřila obavu nad tím, že v případě neschopnosti splácet úvěr
na to doplatí zaměstnanci.
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Jiří Čunek, hejtman, vyhlásil přestávku na oběd v trvání 30 minut.
Po přestávce podal Jiří Čunek, hejtman, v souladu s čl. 3 odst. 7 Jednacího řádu
Zastupitelstva Zlínského kraje, JR/01/03/17, návrh prodloužit trvání zasedání na dobu
po 18:00 hodině.
hlasování:

o prodloužení zasedání na dobu po 18:00 hodině (čl. 3 odst. 7 JŘ/01/03/17)
Pro: 35; Proti: 0; Zdržel se: 6;
Návrh byl přijat.
Jiří Čunek, hejtman, podal návrh, při vědomí toho, že Rada Zlínského kraje bude
nadále pokračovat ve výběru zhotovitele projektové dokumentace, na změnu
usnesení ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje o d k l á d á tisk č. 0265-19Z
Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE na jednání Zastupitelstva
Zlínského kraje dne 17.06.2019.“
Mgr. Milena Kovaříková sdělila, že politický klub ČSSD nadále trvá na zpracování
oponentního posudku.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že požadované bude dopracováno.

schváleno:

o návrhu předkladatele ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje o d k l á d á tisk
č. 0265-19Z Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE na jednání
Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.06.2019.“
Pro: 37; Proti: 0; Zdržel se: 5;
Přijato usnesení ZZK č. 0549/Z19/19
0265-19Z se změnou usnesení, kterým byl tisk odložen na příští jednání

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0549/Z19/19

odkládá

hlasování:

tisk č. 0265-19Z Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE na jednání
Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.06.2019.
(…)

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Mgr. Šárka Jelínková v. r.
ověřovatelka

Mgr. Milena Kovaříková v. r.
ověřovatelka
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