Z24/19

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
24. zasedání dne 16.12.2019
Přítomno: ...................................43 členů zastupitelstva
Omluveno: .................................2 členové zastupitelstva
Začátek zasedání: .....................10:08 hodin
Konec zasedání: ........................18:30 hodin
Ověřovatelé zápisu: ...................Josef Bazala, Ing. Vítězslav Lapčík
Návrhová komise: ......................předseda: Ing. Radek Doležel
členové: MUDr. Miroslav Adámek, Ing. Michal Dvouletý, MBA,
Mgr. Zdeněk Pánek, Ing. Zdeněk Vacek, Ing. Lubomír Vaculín
Zapisovatelka:............................Ing. Dominika Fusková
Zasedání předsedal: ..................Jiří Čunek
(…)
Schválený program zasedání:
1.

Tisk č. 1001-19Z

2.

Tisk č. 1002-19Z

3.

Tisk č. 0942-19Z

4.

Tisk č. 0952-19Z

5.

Tisk č. 0945-19Z

6.

Tisk č. 0954-19Z

7.

Tisk č. 0998-19Z

8.

Tisk č. 0947-19Z

Kontrola plnění usnesení 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
Dotace z Fondu Zlínského kraje - Program RP12-20 Dotace
obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Volba přísedícího Krajského soudu v Brně
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok
2020
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Zdravotnictví - hospodaření nemocnic založených Zlínským
krajem
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru
zdravotnictví
Zdravotnictví - UHN a. s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby v souvislosti s výkonem služby obecného
hospodářského zájmu na rok 2020
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru
zdravotnictví
RP16-19 Stipendijní program pro zdravotnické obory - schválení
dotací
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
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9.

Tisk č. 1003-19Z

10. Tisk č. 0910-19Z

11. Tisk č. 0912-19Z

12. Tisk č. 0981-19Z

13. Tisk č. 0983-19Z

14. Tisk č. 0982-19Z

15. Tisk č. 0940-19Z

16. Tisk č. 0936-19Z

17. Tisk č. 0938-19Z

18. Tisk č. 0990-19Z

19. Tisk č. 0994-19Z

20. Tisk č. 0992-19Z

21. Tisk č. 0976-19Z

Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Úprava č. 4 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
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021-2025
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
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 úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským
krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a
Moravskoslezským
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor dopravy a silničního hospodářství; Šumpela Vít,
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
Doprava - dodatek č. 29 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic
Zlínského kraje
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor dopravy a silničního hospodářství; Šumpela Vít,
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
Doprava - individuální dotace
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Dotace v oblasti regionálního rozvoje
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
SPZ Holešov - smluvní vztahy s E.ON Distribuce a. s.
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Baťův kanál - Individuální dotace na rok 2020, Memorandum
"Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje"
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22. Tisk č. 0977-19Z

23. Tisk č. 0978-19Z

24. Tisk č. 0979-19Z

25. Tisk č. 0924-19Z

26. Tisk č. 0879-19Z

27. Tisk č. 0923-19Z

28. Tisk č. 0925-19Z

29. Tisk č. 0926-19Z

30. Tisk č. 0927-19Z

31. Tisk č. 0932-19Z

32. Tisk č. 0930-19Z

33. Tisk č. 0929-19Z

Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Dotace v cestovním ruchu, oblastní destinační společnosti
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Memorandum o spolupráci v lokalitě Pustevny
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Dotace v oblasti EVVO ve Zlínském kraji v roce 2020 - spolek
LÍSKA, z. s.
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č.
75
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor životního prostředí a zemědělství; Urc Alan,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Aktualizace příloh Akčního plánu pro rok 2019 a aktualizace
Akčního plánu pro rok 2020 včetně příloh
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích
služeb na území ZK pro období roku 2020
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Koncepce rodinné a seniorské politiky pro Zlínský kraj v období
2020–2022
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Sociální služby - poskytnutí návratné finanční výpomoci
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Sociální služby - dodatek ke zřizovací listině
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
RP20-20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, Rámec
programu
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor řízení dotačních programů; Kobzáň Martin,
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vedoucí Odboru řízení dotačních programů
34. Tisk č. 0961-19Z

35. Tisk č. 0958-19Z

36. Tisk č. 0967-19Z

37. Tisk č. 0969-19Z

38. Tisk č. 0965-19Z

39. Tisk č. 0968-19Z

40. Tisk č. 0971-19Z

41. Tisk č. 1004-19Z

Školství - projekty v rámci OP Interreg V-A SR-ČR
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor řízení dotačních programů; Kobzáň Martin,
vedoucí Odboru řízení dotačních programů
Školství - dodatky ke zřizovacím listinám škol
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Individuální podpora 2020 - sekce MLÁDEŽ A SPORT
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Kultura - projekty příspěvkových organizací z dotací
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor řízení dotačních programů; Kobzáň Martin,
vedoucí Odboru řízení dotačních programů
Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s.
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Kultura - dodatek ke zřizovací listině Muzea regionu Valašsko, p.
o.
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v
roce 2020
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 23. a 24.
zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana

Body č. 42, 43, 44 byly zařazeny na návrh Jiřího Čunka, hejtmana a předsedajícího, do
programu zasedání po projednání bodu č. 41 samostatnými hlasováními, viz strana č. 48 až
č. 55.

42. Tisk č. 1069-19Z

43. Tisk č. 1070-19Z

44. Tisk č. 1071-19Z

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Zdravotnictví - Studie "Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně "
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
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Různé
Závěr
(…)
42.

Tisk č. 1069-19Z

předkladatel:
zpracovatel:
rozprava:

Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Čunek Jiří, hejtman
Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru investic
Po zařazení tohoto bodu navrhl Jiří Čunek, hejtman, hlasovat o konkrétním návrhu
usnesení ve znění, které obsahovalo tyto úpravy:
Zastupitelstvo Zlínského kraje
bere na vědomí
odborné oponentní posudky a další materiály k záměru výstavby nové nemocnice
v Malenovicích, zpracované na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje
č. 0480/Z16/18 ze dne 17.12.2018, dle příloh č. 0427-19-P03 až č. 0427-19-P09;
schvaluje
investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ dle
přílohy č. 0427-19-P02, kdy investorem stavební části akce bude Zlínský kraj,
a investorem zdravotechniky lékařské technologie a vnitřního vybavení Krajská
nemocnice T. Bati a. s., akce bude mít maximální celkové náklady ve výši
7.946.179.326 Kč (vč. DPH) a bude ukončena realizace akce do 06/2025;
svěřuje
Radě Zlínského kraje rozhodování o uzavření dodatků k investičnímu záměru
č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou
vyvolány změnami, které svou hodnotou v součtu nepřesáhnou o více jak 10% 3 %
celkové investiční náklady akce nebo neprodlouží změnu termínu dokončení akce
o více než 12 kalendářních měsíců;
ukládá
Radě Zlínského kraje:
a) realizovat investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ a předkládat Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení právní
jednání související s realizací investičního záměru, která podle zákona o krajích
spadají do vyhrazené pravomoci zastupitelstva;
b) předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dodatky investičního
záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou
vyvolány změnami, které svou hodnotou v součtu přesáhnou o více jak 10 % 3 %
celkovýché investičních náklady akce nebo prodlouží změnu termínu dokončení
akce o více než 12 kalendářních měsíců;
odvolává
prohlášení ve znění: „Investorem I. etapy centrálního objektu – nové budovy pro
interní obory, bude Zlínský kraj za předpokladu, že Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989:
a) dokončí jako investor 0. etapu – přípravu území
b) zajistí financování pořízení lékařské technologie a vybavení v rámci 1. etapy
centrálního objektu – nové budovy pro interní obory“ vydané usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0755/Z22/18 ze dne 29.06.2016.
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Jiří Čunek, hejtman, všem členům Zastupitelstva Zlínského kraje v tištěné podobě
předal a nechal promítnout na plátno návrh usnesení, který byl předložen
a projednáván na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.06.2019
a 21.06.2019 pod číslem tisku č. 0427-19Z, s drobnými úpravami: změna ve snížení
% navýšení dodatku a zpřesnění textu u lhůty ukončení akce a zpřesnění textu
investorství lékařské technologie. Okomentoval, že se v části návrhu usnesení
„schvaluje“, vypouští slovo „zdravotechniky“ a nahrazuje se textem „lékařské
technologie“ a vypouští se slova „realizace akce do“. V části usnesení „svěřuje“ se
hodnota procentuálního vyjádření „10%“ nahrazuje hodnotou procentuálního
vyjádření „3%“, vypouští se slovo „změnu“ a slovo „termínu“ se upravuje na „termín“.
V části „ukládá“ se hodnota procentuálního vyjádření „10%“ nahrazuje hodnotou
procentuálního vyjádření „3%“, slova „celkových investičních“ se upravují na slova
„celkové investiční“, vypouští se slovo „změnu“ a slovo „termínu“ se upravuje na
„termín“. Vzhledem k tomu, že toto usnesení projedná Rada Zlínského kraje
a následně bude projednáno Zastupitelstvem Zlínského kraje, může si tuto výši
Zastupitelstvo Zlínského kraje určit samo. Nově se předkládá část „odvolává“, která
se vztahuje k usnesení z roku 2016. Přílohy k tisku jsou obsaženy v přílohách k tisku
č. 0427-19Z ze 17.06.2019 a 21.06.2019 a nebudou z důvodu jejich značného
rozsahu již kopírovány.
Mgr. Milena Kovaříková jménem politického klubu ČSSD sdělila, že dnešní program
zasedání byl projednán a schválen. Členové politického klubu ČSSD neví, proč je
předložen nový návrh usnesení, když z předchozích zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje byly dány materiály, uloženy úkoly, které nejsou plněny. Návrh
usnesení, které svěřuje natolik závažné úkoly Radě Zlínského kraje, je
v předloženém znění neakceptovatelné. Zastupitelstvo Zlínského kraje je orgán,
který by měl o tak velkých investicích rozhodovat sám a neměl by je delegovat na
radní. Tímto je tento orgán obcházen a je jím opovrhováno.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že neví o úkolu, který by nebyl plněn.
Mgr. Milena Kovaříková sdělila, že nebyly předány dva relevantní materiály, mezi
kterými by se bylo možné zodpovědně rozhodnout.
Ing. Jaroslav Kučera sdělil, že obecné pravidlo je, že je možné revokovat usnesení
a to v případě, že proběhla nějaká změna, o které je potřeba hlasovat. Nyní
předložený materiál nedoznal žádné změny, je tedy hlasováno o stejných materiálech
opětovně, aniž by k nějaké zásadní změně došlo. Necháme si legislativně posoudit,
zda je tento postup správný, avšak rozhodně tato věc není čistá.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že zásadní změna spočívá v tom, že došlo k seznámení
se s materiálem. Úkol, který byl uložen, se ukázal být skutečně velmi obšírným,
protože posouzení malého rozsahu, které už zde jednou bylo, by nedostačovalo
a posouzení, které by bylo potřeba, by trvalo velmi dlouho a navíc by nic nového
neřeklo, protože výsledek neodpovídá tomu, co si představujeme pod pojmem
rekonstrukce nemocnice. Na rozdíl od rekonstruované, je nová nemocnice
kvalitativně něco úplně jiného. Pokud bude toto opět odloženo, tak se členové
zastupitelstva dostanou opět do situace, kdy si to budou chtít prověřit a tímto
způsobem vlastně nedojde nikdy k rozhodnutí.
Ing. Tomáš Pajonk označil Jiřího Čunka, hejtmana, za muže nulových kompromisů,
a to je důvod, proč nezíská víc, než 23 potřebných hlasů k prosazení výstavby nové
nemocnice. Několikrát byl vyzván ze strany hnutí ANO 2011, aby snížil finance do
dopravní obslužnosti, a poté bude možné podpořit výstavbu nové nemocnice.
Mgr. Petr Gazdík sdělil, že již bylo vypracováno 15 studií, více, než rok tady pracoval
Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje,
kde měl i politický klub ČSSD svého zástupce. Materiálů pro rozhodnutí je opravdu
dost. Změna spočívá v tom, že z původních 10% je navrhováno, aby Rada Zlínského
kraje předkládala ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje dodatky investičního
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záměru, které svou hodnotou přesáhnou více, jak 3 % celkových nákladů.
Ing. Vladimír Lapčík se dotázal předkladatele, Jiřího Čunka, hejtmana, zda považuje
za seznámení se s materiálem úvodní vystoupení vedoucího odboru investic.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že se jednalo o komentář o plnění úkolu Radou Zlínského
kraje a rovněž každý člen Zastupitelstva Zlínského kraje má právo se dotazovat
a požadovat materiály.
Ing. Vladimír Lapčík sdělil, že vystoupení Ing. Libora Pecháčka, vedoucího odboru
investic, nepovažuje za seznámení s materiálem. Jedná se o důležitý materiál,
o kterém se zde tak dlouho hovoří, avšak nebyl zde předložen v písemné podobě.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že se jedná o materiál Rady Zlínského kraje, který je
členem Zastupitelstva Zlínského kraje k dispozici kdykoli na požádání. Sdělil, že se
nejedná o mimořádný ani neobvyklý postup, protože v minulosti zde bylo až
překvapivě rozhodováno o ohromných investicích s minimální pozorností. Jako
příklad uvedl investice v Uherskohradišťské nemocnici, a. s. Zde předložený matriál
byl diskutován v průběhu roku 2019 na jednáních výborů Zastupitelstva Zlínského
kraje, dále 30 hodin na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje a nelze tedy říci, že
mu byla věnována nedostatečná pozornost.
Ing. Jaroslav Kučera sdělil, že návrh nedoznal od 08.04.2019 a 17.06.2019
a 21.06.2019 žádných změn, pokud nepočítá nepodstatné změny, tj. změnu 10% na
3%. Od samého počátku však bylo požadavkem opozice, aby měla k dispozici
srovnatelnou studii, která by se věnovala rekonstrukci Krajské nemocnice Tomáše
Bati, a. s., avšak vždy byl tento požadavek odbyt grafy a jako důvod je označováno
zbytečné vynakládání peněz na tuto studii. Ve srovnání s investicemi do dopravní
obslužnosti se však v případě 7 mil. Kč za vypracování této studie nejedná
o nehoráznou částku. Sdělil, že jeho očekáváním skutečně bylo dodání druhé
relevantní studie, na základě které by mohl dospět ke svému rozhodnutí.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že vnímání výše částky, která by byla vynaložená na
vypracování studie, je subjektivní. Mgr. Milena Kovaříková akcentovala pravomoc
Rady Zlínského kraje rozhodovat o dodatcích investičního záměru do celkového
objemu 10% hodnoty investice za příliš vysoké a Ing. Jaroslav Kučera považuje
částku 7 mil. Kč za nikoli nehoráznou.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan sdělila, že diskuzi bylo věnováno hodně prostoru,
avšak mnohé poznámky členů Zastupitelstva Zlínského kraje nebyly vyslyšeny.
Sdělila obavy, že v případě odsouhlasení této investice nezbydou kraji prostředky na
financování školství, kultury, sociální oblasti a údržbu silnic.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil opětovně, že ekonomické záležitosti, jsou deklarovány
zcela jasně. Všechny informace již byly předány a diskutovány.
JUDr. Stanislav Devátý, Dr., sdělil, že by mělo být přistoupeno k hlasování.

schváleno:

Mgr. Aleš Dufek sdělil, že na dnešním zasedání by mělo dojít k převzetí odpovědnosti
a hlasováním by mělo dojít k výsledku a učinění rozhodnutí.
Pro: 23; Proti: 14; Zdržel se: 1;
Přijato usnesení ZZK č. 0757/Z24/19
1069-19Z

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0757/Z24/19

bere na vědomí

hlasování:

odborné oponentní posudky a další materiály k záměru výstavby nové nemocnice v
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Malenovicích, zpracované na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.
0480/Z16/18 ze dne 17.12.2018, dle příloh č. 1069-19Z-P03 až č. 1069-19Z-P09;
schvaluje
investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ dle
přílohy č. 1069-19Z-P02, kdy investorem stavební části akce bude Zlínský kraj,
a investorem lékařské technologie a vnitřního vybavení Krajská nemocnice T. Bati
a. s., akce bude mít maximální celkové náklady ve výši 7.946.179.326 Kč (vč. DPH)
a bude ukončena 06/2025;
svěřuje
Radě Zlínského kraje rozhodování o uzavření dodatků k investičnímu záměru
č.1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu nepřesáhnou o více jak 3% celkové
investiční náklady akce nebo
neprodlouží dokončení akce o více než
12 kalendářních měsíců;
ukládá
a) realizovat investiční záměr č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA
NEMOCNICE“ a předkládat Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení právní
jednání související s realizací investičního záměru, která podle zákona o krajích
spadají do vyhrazené pravomoci zastupitelstva;
b) předložit Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení dodatky investičního záměru
č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, které budou vyvolány
změnami, které svou hodnotou v součtu přesáhnou o více jak 3% celkové investiční
náklady akce nebo prodlouží termín dokončení akce o více než 12 kalendářních
měsíců;
odvolává
prohlášení ve znění: „Investorem I. etapy centrálního objektu – nové budovy pro
interní obory, bude Zlínský kraj za předpokladu, že Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ 27661989:
a) dokončí jako investor 0. etapu – přípravu území
b) zajistí financování pořízení lékařské technologie a vybavení v rámci 1. etapy
centrálního objektu – nové budovy pro interní obory“ vydané usnesením
Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0755/Z22/16 ze dne 29.06.2016.

(…)
44.

Tisk č. 1071-19Z

předkladatel:
zpracovatel:
rozprava:

Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Čunek Jiří, hejtman
Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru ekonomického
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že předkládá bod, který byl předložen a odložen na
jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.06.2019 a 21.06.2019 jako tisk č. 047019Z. Návrh usnesení k tomuto bodu Vám byl rozdán na stůl, přílohy tisku jsou
v materiálech Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17.06.2019 a 21.06.2019, v tisku
č. 0470-19Z, návrh usnesení a přílohy jsou beze změny. Celý materiál byl rozdán.
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Jedná se o individuálně řešený případ výkupu pozemku od právnické osoby pro
výstavbu nové nemocnice. Současný vlastník požadoval uzavření smlouvy za
specifických podmínek, proto se ruší původně schválený úkol ze dne 05.11.2018.
Ing. Pavel Pustějovský se dotázal, zda je sankce, která je součástí smlouvy
a několikanásobně převyšuje cenu pozemku, byla navržena prodávajícím, a zda kraj
bojoval za to, aby ta sankce byla v jiné výši.
Ing. Milan Štábl, ředitel krajského úřadu, sdělil, že je to výsledek několikaměsíčního
jednání. Společnost vlastní několik pozemků v okolí, vlastní Unihobby. Navrženou
sankcí se jistí, aby majitel pozemku nepostavil v blízkosti Unihobby podobný obchod.

schváleno:

Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že je to investor, který si ten pozemek koupil jenom proto,
aby tam nevzniklo obchodní centrum podobného typu. Na výkupy pozemků již bylo
vynaloženo cca 200 mil. Kč, nákupem tohoto pozemku chceme jasně deklarovat
občanům, že novou nemocnici chceme postavit a nikoli obchodovat s pozemky,
protože jsme se k tomu řadě občanů, kteří svoje pozemky prodali, zavázali.
Pro: 23; Proti: 6; Zdržel se: 2;
Přijato usnesení ZZK č. 0759/Z24/19
1071-19Z

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0759/Z24/19

schvaluje

hlasování:

nabytí pozemku p. č. 2081/15, orná půda, o výměře 942 m2, zapsaného v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 2544 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, od UNIMEX GROUP, a. s.,
Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 41693540, za kupní
cenu ve výši 1.554.300 Kč, za podmínek dle přílohy č. 1071-19Z-P01;
ruší
část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 05.11.2018 č. 0445/Z15/18 nabytí pozemku dle přílohy č. 0971-18Z-P02, a to p. č. 2081/15 v k. ú. Malenovice u
Zlína.

(…)

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

Josef Bazala v. r.
ověřovatel

Ing. Vítězslav Lapčík v. r.
ověřovatel
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