Z26/20

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
26. zasedání dne 04.05.2020
Přítomno: ...................................42 členů zastupitelstva
Omluveno: .................................3 členové zastupitelstva
Začátek zasedání: .....................10:05 hodin
Konec zasedání: ........................20:02 hodin
Ověřovatelé zápisu: ...................JUDr. Stanislav Devátý, Dr., Ing. Lubomír Vaculín
Návrhová komise: ......................předseda: Ing. Tomáš Pifka
členové: Ing. Bc. Eva Badinková, Mgr. Aleš Dufek, Ing. Michal Dvouletý,
MBA, Radomil Kop, František Klásek
Zapisovatelka:............................Ing. Dominika Fusková
Zasedání předsedal: ..................Jiří Čunek
(…)
Schválený program zasedání:
1.

Tisk č. 0329-20Z

2.

Tisk č. 0318-20Z

3.

Tisk č. 0319-20Z

4.

Tisk č. 0269-20Z

5.

Tisk č. 0265-20Z

6.

Tisk č. 0261-20Z

7.

Tisk č. 0270-20Z

8.

Tisk č. 0268-20Z

Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok
2020
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
Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtman
a; Filouš František, vedoucí Odboru Kancelář hejtmana
Změna ve složení výboru Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Volba přísedících Krajského soudu v Brně
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního
ředitelství HZS ČR - investiční dotace na nákup nové požární
techniky
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2019
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
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9.

Tisk č. 0370-20Z

10. Tisk č. 0358-20Z

11. Tisk č. 0260-20Z

12. Tisk č. 0292-20Z

13. Tisk č. 0293-20Z

14. Tisk č. 0294-20Z

15. Tisk č. 0322-20Z

16. Tisk č. 0254-20Z

17. Tisk č. 0255-20Z

18. Tisk č. 0256-20Z

19. Tisk č. 0305-20Z

20. Tisk č. 0306-20Z

Výzva MV ČR k novému projednání bodů: Zdravotnictví - NOVÁ
KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE, Zdravotnictví - Studie
"Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně " a Kupní smlouva pozemek pro Novou Baťovu nemocnici
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice - projekt
spalovny, pověřovací akt SOHZ
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru
zdravotnictví
RP16-20 Stipendijní program pro zdravotnické obory - rámec
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Majetkoprávní úkony
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
Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Úprava č. 1 rozpočtu ZK na rok 2020, rozpočtová opatření ZZK a
informace o rozpočtových opatření RZK
Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru
ekonomického
Doprava - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky (ZK - JMK 2020)
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor dopravy a silničního hospodářství; Šumpela Vít,
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor dopravy a silničního hospodářství; Šumpela Vít,
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
RP11-20 BESIP Zlínského kraje - schválení dotací
Předkladatel: Botek Pavel, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Individuální dotace Povodí Moravy, s. p.
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Program RP14-20 vouchery asistence
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
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21. Tisk č. 0307-20Z

22. Tisk č. 0311-20Z

23. Tisk č. 0312-20Z

24. Tisk č. 0388-20Z

25. Tisk č. 0309-20Z

26. Tisk č. 0289-20Z

27. Tisk č. 0290-20Z

28. Tisk č. 0291-20Z

29. Tisk č. 0242-20Z

30. Tisk č. 0244-20Z

31. Tisk č. 0241-20Z

32. Tisk č. 0245-20Z

33. Tisk č. 0246-20Z

Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II - změny
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Technologické inovační centrum - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
Dotace v oblasti regionálního rozvoje - Region Bílé Karpaty
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy
Předkladatel: Zicha Josef, náměstek hejtmana
Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru
investic
Dotace v cestovním ruchu
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP02-20 Program na podporu obnovy venkova - poskytnutí
dotací
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP18-20 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve
Zlínském kraji - schválení dotací na rok 2020
Předkladatel: Pijáček Jan, člen rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP01-20 Podpora vodohospodářské infrastruktury - schválení
dotací v rámci dotačního titulu 3
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; Filip Milan, vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
RP17-20 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.
76 až č. 78
Předkladatel: Balaštíková Margita, členka rady
Zpracovatel: Odbor životního prostředí a zemědělství; Urc Alan,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2020
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Finanční podpora z rozpočtu ZK pro sociální služby, k zajištění
priorit, Dodatky
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34. Tisk č. 0251-20Z

35. Tisk č. 0248-20Z

36. Tisk č. 0249-20Z

37. Tisk č. 0360-20Z

38. Tisk č. 0212-20Z

39. Tisk č. 0271-20Z

40. Tisk č. 0280-20Z

41. Tisk č. 0277-20Z

42. Tisk č. 0213-20Z

43. Tisk č. 0224-20Z

44. Tisk č. 0282-20Z

45. Tisk č. 0222-20Z

46. Tisk č. 0281-20Z

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
SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit dotace
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
Dopad nouzového stavu na poskytování sociálních služeb
Předkladatel: Blahová Michaela, členka rady
Zpracovatel: Odbor sociálních věcí; Miklová Helena, vedoucí Odboru
sociálních věcí
Školství - dotace ze státního rozpočtu v roce 2019
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Rámec Programu MaS05-20 Podpora vybavení dílen v
základních školách
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 2018/2019
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu; Minařík Stanislav,
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Školství, kultura - projekty příspěvkových organizací
Předkladatel: Gazdík Petr, člen rady
Zpracovatel: Odbor projektového řízení; Kobzáň Martin, vedoucí
Odboru projektového řízení
Programová 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
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
KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 1. kolo
Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA - individuální podpora
2020
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47. Tisk č. 0284-20Z

48. Tisk č. 0320-20Z

49. Tisk č. 0355-20Z

Předkladatel: Kašný Miroslav, člen rady
Zpracovatel: Odbor kultury a památkové péče; Habartová Romana,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Kultura - Regionální funkce knihoven 2020 - dodatky ke
smlouvám
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 25. a 26.
zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana
Informace o vývoji situace COVID-19
Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; Filouš František, vedoucí
Odboru Kancelář hejtmana

Různé
(…)
9.

Tisk č. 0370-20Z

předkladatel:
zpracovatel:
změny:
rozprava:

Výzva MV ČR k novému projednání bodů: Zdravotnictví - NOVÁ
KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE, Zdravotnictví - Studie
"Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně " a Kupní smlouva pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Čunek Jiří, hejtman
Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru investic
0370-20Z-1ZM - změna v příloze P20 z důvodu administrativní chyby při skenování
přílohy
Předkladatel stručně uvedl materiál a požádal Mgr. Renatu Navarovou, vedoucí
odboru právního a Krajského živnostenského úřadu, aby podala úvodní komentář
k předloženému materiálu.
Mgr. Renata Navarová, vedoucí odboru právního a Krajského živnostenského úřadu,
sdělila, že materiál je předložen Zastupitelstvu Zlínského kraje k projednání na
základě výzvy Ministerstva vnitra, které uplatnilo svoje dozorové pravomoce, jejichž
předmětem je, aby se Zastupitelstvo Zlínského kraje opětovně zabývalo
předloženými body, a to procedurou, kterou Ministerstvo vnitra navrhlo. Podstatou
této procedury bylo materiál zařadit do návrhu programu zastupitelstva, v zákonem
stanovené lhůtě řádně zveřejnit a umožnit občanům vyjádřit svá stanoviska
k projednávaným záležitostem. Poté okomentovala návrh usnesení a sdělila, že
veškeré přílohy materiálu jsou totožné s těmi, které byly předloženy a projednány na
zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2019 a nebyly v nich prováděny
žádné změny.
Ivo Valenta sdělil, že finanční koncepce projektu je nedomyšlená, očekávaná finanční
krize bude mít dopad také na krajský rozpočet a tudíž si Zlínský kraj tuto investici
nemůže dovolit. Předložil protinávrh ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje r u š í
1. přijaté usnesení č. 0757/Z24/19 ze dne 16.12.2019 ve věci schválení investičního
záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, 2. přijaté
usnesení č. 0759/Z24/19 ze dne 16.12.2019 ve věci 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-P04.“ Sdělil, že předložený protinávrh podpořili
zastupitelé politických klubů Svobodní a Soukromníci, ČSSD a KSČM.
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Mgr. Taťána Valentová Nersesjan se ztotožnila s návrhem Iva Valenty, protože podle
jejího názoru Zlínský kraj na takovou investici nemá finanční prostředky. Požádala
členy Zastupitelstva Zlínského kraje, aby se k předloženému návrhu připojili.
Ing. Tomáš Pajonk zhodnotil vývoj rozpočtu Zlínského kraje a jeho poklesy v letech,
např. v roce 2008, 2012 a 2013 ve vztahu k HDP, zmínil rovněž vysoké náklady
v oblasti dopravy a nízké příjmy kraje na občana z rozpočtového určení daní. Podle
jeho názoru není možné očekávat, že na investici kraji přispěje stát, tento totiž bude
sám žádat o půjčky. Sdělil, že z očekávaných propadů ekonomiky je nyní možné
sestavit odhad příjmů kraje. Zlínský kraj by měl podle jeho názoru v současné době
finanční prostředky šetřit. Nyní sice má ušetřeno na investici výstavby nové
nemocnice, nicméně na ostatní investice již finance mít nebude.
Ing. Pavel Pustějovský uvedl příklad Libereckého kraje, který plánuje od roku 2014
rekonstrukci nemocnice v roce 2020. Ve věci již bylo vydáno územní rozhodnutí,
v současné době bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu pro stavební
povolení a na zhotovení projektu pro realizaci díla s tím, že zhotovitele mají ambici
vybrat koncem příštího roku. Zmíněné záležitosti řeší pět až sedm let. Poté budou po
dobu tří let stavět objekt řádově za 3 mld. Kč. Oproti tomu Zlínský kraje zvládl zhotovit
investiční projekt, schválit jej a týden na to schválit zadávací dokumentaci pro
všechny stupně procesů projektového řízení, které standardně trvají tři roky. Za jeden
měsíc byly shromážděny nabídky a v současné době bude probíhat výběrové řízení
na výběr zhotovitele. Rychlost těchto příprav je dle jeho názoru příliš velká. Nyní se
však změnila ekonomická situace, změnily se výhledy pojišťoven, což dopadá do
všech oblastí. Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. měla přispět do projektu podílem
1,5 mld. Kč. Dotázal se předsedy představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati,
a. s., zda je nemocnice nadále připravena investovat do výstavby nové nemocnice
tuto částku. Dotázal se hejtmana Zlínského kraje na aktualizovaný investiční plán
tohoto projektu.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že z podílu, který má Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.
s. vložit do projektu, bylo již část vybavení v hodnotě 300 mil. Kč pořízeno nyní.
Zbytek bude tvořit výnos z prodeje stávajícího areálu. Pokud se jedná o druhý dotaz,
požádal Ing. Alenu Zmekovou, vedoucí odboru ekonomického, o odborný názor
k druhému dotazu Ing. Pavla Pustějovského.
Ing. Alena Zmeková, vedoucí odboru ekonomického, sdělila, že přímo v krycím listu
předloženého materiálu je již zohledněno schválení rozpočtu kraje na rok 2020
a schválení střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2025. Při přípravě
investičního záměru tyto dokumenty neexistovaly, nyní však bylo přistoupeno k tomu,
v krycím listu vztahy zohlednit. K otázce dopadu ekonomiky státu na rozpočet
Zlínského kraje se odkázala na přípis, obsahující predikci Ministerstva financí. Zde
jsou upraveny příjmy z daní, což pro Zlínský kraj znamená mínus 450 mil. Kč oproti
schválenému rozpočtu. Tato úprava rozpočtu Zlínského kraje bude předložena na
červnové zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Na dnešním zasedání je
předložena úprava rozpočtu, která zahrnuje zapojení výsledků hospodaření z roku
2019, jedná se o 100 mil. Kč. Poté popsala detailně zapojení již zasmluvněných
výdajů z roku 2019 do předložené úpravy rozpočtu a zapojení volných finančních
prostředků z roku 2019, zejména na mzdy, správu majetku Zlínského kraje na údržbu
silnic a dílčí dotace, které se měly konat v letních měsících, ale zřejmě se konat
nebudou. Zdůraznila, že v důsledku koronavirové krize nedojde nejen k mnoha
posílením příjmové stránky, ale především také nedojde k mnoha výdajům. Oproti
tomu dojde v některých oblastech k posílení výdajů, např. v oblasti sociální a v oblasti
zdravotnictví. Podle současné predikce Ministerstva financí obdrží Zlínský kraj mínus
100 mil. Kč oproti plánované predikci, avšak v následujících letech je Zlínský kraj pod
hranicí predikce Ministerstva financí, z čehož lze vyvozovat, že díky konzervativnímu
náhledu Zlínského kraje na příjmovou stránku rozpočtu je Zlínský kraj na úrovni roku
2019.
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Ing. Pavel Pustějovský v reakci na vyjádření hejtmana Zlínského kraje ohledně
zapojení podílu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. na projekt výstavby nové
nemocnice sdělil, že není vyřešena otázka cash flow, protože finanční prostředky na
investici výstavby nové nemocnice budou vynaloženy mnohem dřív, než bude moct
být použit výnos z prodeje starého areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., což
znamená, že 1 mld. Kč bude muset být vynaložena buď z krajských financí anebo
z úvěru. Dále se dotázal, jakým způsobem se bude kraj potýkat s investiční
náročností projektu, pokud naroste, byť jen o 50%, opět uvedl příklad Libereckého
kraje.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. nemůže zajistit
svůj podíl jinak, než navrženým způsobem. Existuje předpoklad, že Krajská
nemocnice Tomáše Bati, a. s. se do té doby se svými závazky a ztrátou vypořádá.
Nákupy nových zdravotnických přístrojů a osazování nové nemocnice není úvěrovým
problémem. Sdělil, že existují dva architektonické projekty, Statutární město Zlín již
na projektu pracuje, kraj rovněž připravuje projekt. V zásadě by v areálu měla
vzniknout nová čtvrť se vším příslušenstvím.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. sdělil, že se ztotožňuje s dopisem hejtmana Zlínského
kraje, zaslaným ministrovi zdravotnictví, v němž upozorňuje na nespravedlivé
rozdílení finančních prostředků do oblasti zdravotnictví. Zlínský kraj je znevýhodněn
úhradovou vyhláškou. Z dopisu vyplývá varování před plánovanou investicí do
výstavby nové nemocnice, protože současný systém financování spolu
s ekonomickou krizí, vyvolanou koronavirovou epidemií, tuto investici neumožňuje
a Zlínský kraj značně znevýhodňuje. Vyzval členy Zastupitelstva Zlínského kraje
k tomu, aby hlasováním schválení materiálu nepodpořili. Ztotožnil se s návrhem
Ing. Michala Dvouletého, MBA.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil všechny svoje aktivity ve prospěch narovnání financování
v oblasti zdravotnictví na úrovni jednání s ministrem zdravotnictví i na úrovni jednání
Senátu ČR a sdělil příslib ministra zdravotnictví narovnat financování nemocnic v ČR.
Margita Balaštíková se dotázala Ing. Aleny Zmekové, vedoucí odboru ekonomického,
co se stane, když Zlínský kraj nesplní podmínku, schválenou na prosincovém jednání
Zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2019 v materiálu, totožném s nyní
projednávaným tiskem, že investiční akce projektu v objemu cca 8 mld. Kč bude
dokončena v letních měsících roku 2025.
Ing. Alena Zmeková sdělila, že v případě nesplnění podmínky bude připraven
dodatek k investičnímu záměru, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu
Zlínského kraje.
Ing. Tomáš Pajonk sdělil, že na začátku každé hospodářské krize jsou odhady
finančních dopadů naivní, později se ukáže mnohem větší propad. Dále sdělil, že
zatímco opatření firem se ubírají směrem k hledání možností jak šetřit finanční
prostředky na dobu krize, kraje se chystá učinit největší investici. Vyjádřil nesouhlas
s tímto postupem.
Ing. Radek Doležel sdělil, že financování projektu je postaveno na tom, že nemocnice
bude po dobu desítek let splácet úvěr ve výši 200 mil. Kč ročně. Sdělil, že je nereálné,
aby nemocnice, byť formou nájmu, byla schopna tuto částku splácet.
Ing. Jiří Sukop sdělil, že Uherskohradišťská nemocnice, a. s. má od komerčních bank
půjčené zdroje ve výši 600 mil. Kč. Dotázal se hejtmana na zadluženost nemocnice.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že Uherskohradišťská nemocnice, a. s. nemá ztráty a své
ztráty z minulých let řádně splácí a při tom vytváří zisk a dále vyzval ředitele
nemocnice, MUDr. Petra Sládka, který potvrdil, že v průběhu minulých osmi let
nemocnice investovala cca 200 mil. Kč.
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Ing. Michal Dvouletý, MBA, připomněl, že poté, co byl Zastupitelstvem Zlínského
kraje v prosinci schválen investiční záměr na výstavbu nové nemocnice, schválila
Rada Zlínského kraje vypsání nadlimitního výběrového řízení na projektovou
dokumentaci. Uvedl, že oslovil několik velkých projektových firem s prosbou o sdělení
svého názoru na toto výběrové řízení. Firmy se vyjádřily velmi negativně, informace
od firem získané rozeslal e-mailem členům Zastupitelstva Zlínského kraje. Velké
projekční firmy s mezinárodní zkušeností se výběrového řízení neúčastnily, termín
vypsání výběrového řízení v době Vánoc nebyl vhodně zvolený, účastníkům
výběrového řízení byly zatajovány některé dispoziční studie. Podal návrh na doplnění
předloženého usnesení ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje u k l á d á Radě
Zlínského kraje ihned zrušit veřejnou zakázku na službu s názvem „Nová krajská
nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ formou otevřeného nadlimitního
řízení, kterou schválila Rada Zlínského kraje dne 19.12.2019 v rámci usnesení
č. 0988/R31/19.“
Jiří Čunek, hejtman, se s návrhem Ing. Michala Dvouletého, MBA, na zrušení veřejné
zakázky neztotožnil a sdělil, že všechny dokumenty byly řádně připraveny. Požádal
o vysvětlení Mgr. Michala Uherku, vedoucího oddělení veřejných zakázek odboru
investic.
Mgr. Michal Uherek, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic, sdělil
informace o zpracování zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
Informoval o uzavření příkazní smlouvy s odbornou firmou, která dohlížela na platný
proces z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Mgr. Milena Kovaříková upozornila, že není připravena krajská zdravotní koncepce,
nejsou vykoupeny všechny pozemky, potřebné k výstavbě nové nemocnice.
Následkem koronavirové epidemie nebude moci kraj financovat tak velkou investici.
Podala návrh na doplnění usnesení ve znění: „Součástí zápisu ze zasedání
Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.05.2020 bude jmenný seznam krajských
zastupitelů s uvedením výsledku jejich hlasování.“
Ing. et Ing. Jiří Korec prezentoval názor, převládající ve městě Zlíně, že je dobře
investovat do zdravotnictví ve městě, ale nesmí to dojít do stavu, v němž bude chátrat
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. a z nové nemocnice bude nedostavené torzo.
MUDr. Robert Teleky podal informaci o nové nemocnici v Michalovcích, zejména
o zahájení a rozvoji jejího provozu. Uvedl, že nedochází k přelivu zaměstnanců ani
pacientů a domnívá se, že ve Zlíně tomu bude také tak. Popsal přínosy nové
nemocnice a nevýhody staré nemocnice.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan se dotázala, jak se získají finanční prostředky na
nemocnici, když bude potřeba investovat zároveň do sociální oblasti, dopravy, do
dalších nemocnic. Upozornila rovněž na to, že je několik měsíců před volbami do
zastupitelstev krajů.
Jiří Čunek, hejtman, se naopak dotázal, proč představitelé kraje v předešlých
volebních obdobích nezapočali s opravou Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Margita Balaštíková sdělila, že se výstavba nová nemocnice prodraží a opět
upozornila na předvolební čas.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. informoval o zdravotní úrovni nemocnice Michalovce,
která není na tak vysoké úrovni, jak je zde prezentováno.
Ing. Michal Dvouletý, MBA, požádal, aby jeho dopis byl součástí zápisu dnešního
Zastupitelstva Zlínského kraje, a aby byla hejtmanem Zlínského kraje odeslána
odpověď. Opět informoval o zákonu o zadávání veřejných zakázek a projevil zájem
o zájemce o tuto veřejnou zakázku.
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Ing. Milan Plesar shrnul informace o průběhu příprav projektu výstavby nové
nemocnice, vyzdvihl pečlivost při zajišťování finančních prostředků na investici
v jednotlivých letech. Rovněž pozitivně zhodnotil možnost získání informací v případě
zájmu o celý proces investice ze strany celého přípravného týmu.
Jiří Čunek, hejtman, požádal o vystoupení Ing. Libora Pecháčka, vedoucího odboru
investic, k podání odpovědi na dopis Ing. Michala Dvouletého, MBA.
Ing. Libor Pecháček, vedoucí odboru investic, okomentoval popis zadávací
dokumentace, která byla důkladně zpracována ve spolupráci s administrátorskou
firmou. Sdělil, že Ing. Michal Dvouletý, MBA ve zmiňovaném dopise uvádí několik
výtek, které podrobně okomentoval. Sdělil, že PhDr. Martin Šamaj, MBA a Ing. arch.
Miroslav Pospíšil, nejsou oproti jiným zájemcům zvýhodněni. Jiří Čunek, hejtman,
k záležitosti poznamenal, že zákon nevylučuje, aby se zpracovatelé projektu
výběrového řízení zúčastnili. Ing. Libor Pecháček poté pokračoval sdělením, že PhDr.
Martin Šamaj, MBA, dodal pouze technické podklady, které se staly součástí
zadávací dokumentace. Vyvrátil dále údajnou preferenci studie díky hodnoticímu
kritériu lhůty v podílu 30%, které uvádí ve svém dopise Ing. Michal Dvouletý, MBA.
Hodnoticí kritérium 30% se vztahuje na čtyři lhůty, a sice na studii, na dokumentaci
pro územní rozhodnutí, dále pro stavební povolení a pro provedení stavby, kdy každá
z lhůt má 25%, takže výsledně je reálný vliv lhůty pro zpracování studie pouze 7,5%.
Dalším z požadavků zadávací dokumentace je najít dodavatele výsledného produktu,
tedy dodavatele, který by byl sdružením několika firem, byl by manažerskou kanceláří
a zároveň by po medicínské, ekonomické i projekční stránce řídil projekt, a aby měl
zahraniční zkušenost. Vyvrátil sdělení Ing. Michala Dvouletého, MBA, že v zahraničí
je spojení manažerské kanceláře a projekčních prací nezákonné a poznamenal, že
při přípravě zadávacího řízení vycházeli jeho zpracovatelé z přípravy obdobného
projektu na Slovensku. Rovněž sdělil, že tvůrci zadávací dokumentace je známo, že
se jedná výjimečný projekt, což měl snahu v kvalifikačních předpokladech zohlednit.
Z toho důvodu bylo uchazečům dovoleno, aby své referenční stavby spojili, tedy aby
prokázali svoje kvalifikace pomocí staveb ze zdravotnictví, občanské vybavenosti, a
to pomocí staveb, provedených až sedm let zpětně, přestože běžné je uvádět tři roky
zpětně. Pokud se jedná o požadavek ekonomického obratu firmy alespoň 100 mil.
Kč, uvedl, že zde došlo ze strany administrátora veřejné zakázky k pochybení, za
které se písemným vyjádřením omluvil. Nejednalo se o úmysl, jakmile byla chyba
objevena, zadávací dokumentace byla opravena a lhůta byla prodloužena o celých
třicet dní, takže žádný subjekt nebyl krácen na právech. Uvedl, že zahraniční
uchazeči nebyli vyloučeni. Závěrem sdělil, že pokud se jedná o hlavního architekta,
je požadováno, aby hlavní architekt doplnil svoji kvalifikaci minimálně několika
referenčními zakázkami.
Mgr. Aleš Dufek se dotázal na odpovědnost členů Zastupitelstva Zlínského kraje vůči
státnímu rozpočtu, který má nyní nový velký deficit.
Michaela Blahová, členka rady, sdělila, že je nutné investovat do oblasti zdravotnictví,
proto je nutné řešit to formou nové nemocnice.
Mgr. Šárka Jelínková podpořila investici do výstavby nové nemocnice, protože se tím
stane Zlínský kraj atraktivnějším.
PaedDr. Petr Navrátil nepodpořil schválení investice do výstavby nové nemocnice,
k jejímuž odsouhlasení došlo za cenu jednoho přeběhlíka. Dle jeho názoru je
k odsouhlasení projektu takového významu potřeba získat alespoň část opozice, a to
s ohledem na budoucí politický vývoj. Současná koalice však nezískala ani podporu
části odborných expertů ve svých řadách.
Jiří Čunek, hejtman, se dotázal, které experty měl PaedDr. Petr Navrátil na mysli.
PaedDr. Petr Navrátil sdělil, že hovořil o expertech této koalice, kteří nejsou pro
výstavbu nové nemocnice.
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Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že bohužel někteří experti jsou příslušníci politických
stran, a pokud svobodně projeví svůj názor, tak je vyloučí z politického klubu.
Mgr. Petr Gazdík sdělil, že o investice do oblasti školství se není potřeba obávat. Poté
shrnul úhrny objemů investic do oblasti školství v jednotlivých letech, které nedoznají
žádné újmy.
Radomil Kop sdělil, že s ohledem na ekonomickou nejistotu následujících let
schválení výstavby nové nemocnice nepodpoří.
Ing. Pavel Botek pobídl vrátit se k podstatě projednávaného bodu, což je výzva
Ministerstva vnitra k opětovnému projednání bodu s umožněním vyjádření názorů
občanů Zlínského kraje, nikoli k politikaření.
Ing. Jaroslav Kučera sdělil, že je zde několik úhlů pohledu. Nikdo neodmítá investovat
do Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. V minulých volebních obdobích nebylo
započato s rekonstrukcí, protože Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. vykazovala
několikamilionové dluhy. Způsob předložení materiálu s investičním záměrem
výstavby nové nemocnice na prosincovém jednání Zastupitelstva Zlínského kraje
shledává zcela nestandardním. V průběhu všech jednání k předmětné tématice vždy
požadoval dodání dostatečných srovnávacích podkladů, nástrojů, potřebných
k rozhodovacímu procesu. Sdělil, že v otázce schvalování této investice nedošlo
k sjednocení názorů.
Jan Pijáček sdělil, v duchu hesel Tomáše Bati, že je potřeba najít odvahu k prosazení
takového řešení, které zajistí pro občany Zlínského kraje to nejlepší, co na trhu
existuje, a to je moderní nová krajská nemocnice.
Ing. Michal Dvouletý, MBA, sdělil, že trvá na tom, aby na svůj dopis obdržel písemnou
odpověď.
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. sdělil, že nová nemocnice neznamená lepší lékařskou
péči.
Ing. Tomáš Pajonk opětovně zhodnotil finanční rámec navrženého projektu.
Mgr. Milena Kovaříková sdělila, že trvá na svém předloženém návrhu na doplnění
usnesení.
Ing. Pavel Pustějovský sdělil, že ze sdělení Ing. Aleny Zmekové, vedoucí odboru
ekonomického, vyplývá, že dnes opětovně projednávaný projekt obsahuje dvě
podmínky, a to jeho dokončení do léta 2025 a finanční objem investice ve výši 8
mld. Kč. Tyto podmínky jsou však zcela nezávazné, neboť v případě jejich nesplnění
to bude řešeno dodatkem investičního záměru, takže je schvalován projekt, ať to stojí,
co to stojí.
Ing. Radek Doležel sdělil, že většina zástupců politického klubu ANO 2011 nemá
politické, nýbrž ekonomické zkušenosti z oblasti podnikání, které jim velí být
ekonomicky obezřetní, a z toho důvodu jsou proti schválení předmětného projektu.
Radomil Kop sdělil, že budova 21 rovněž prošla rekonstrukcí a nadále se používá.
Dále sdělil, že z reakcí na sociálních sítích vyplývá, že ne všichni lékaři a sestry jsou
pro výstavbu nové nemocnice.
Jiří Čunek, hejtman, shrnul možnosti hospodaření ve veřejném sektoru s nutností být
soukromému sektoru obchodním partnerem. V období dobrých let je nutno finanční
prostředky spořit a v dobách krize je vydávat. Opětovně se odvolal na přípis
Ministerstva financí a poté nechal přehrát záznam nedávného vystoupení premiéra
Andreje Babiše z pořadu Události Komentáře ze dne 15.04.2020, kde premiér hovoří
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o národním investičním plánu a deklaruje nutnost investovat ve velké míře do oblasti
zdravotnictví. Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že nyní nastala doba rozhodnout
o předmětné investici ve Zlínském kraji. Splátky v objemu 200 mil. Kč ročně nemohou
rozpočet Zlínského kraje položit. Vyzval krajské zastupitele k učinění tohoto
rozhodnutí, protože je potřeba zaměřit svůj pohled do budoucnosti. Kam jinam, než
do připraveného projektu, by měly být naspořené 2 mld. Kč vloženy? Koronavirová
krize ukázala, že nemocnice je to nejdůležitější, co je v kraji zapotřebí. Výstavba nové
nemocnice v Liberci je rovněž připravována s cílem vybudovat kvalitní krajskou
nemocnici a totéž by mělo platit i ve Zlínském kraji.
Mgr. Ondřej Benešík připomněl, že Baťův mrakodrap byl za dohlídky památkářů
rekonstruován v letech 2001 až 2003 za tehdy astronomickou částku 650 mil. Kč
a stal se ikonou, přestože Tomáš Baťa junior se nechal slyšet, že jeho otec by
„skanzen“ z této budovy nedělal, naopak by chtěl pro zaměstnance moderní funkční
budovu. V tomtéž duchu by mělo být uvažováno s nemocnicí. Vyjádřil podporu
výstavbě nové nemocnice.
RNDr. Vlasta Benešová, občanka Zlínského kraje vyjádřila negativní postoj
k výstavbě nové nemocnice.
Ondřej Martinek, občan Zlínského kraje vyjádřil negativní postoj k výstavbě nové
nemocnice a sdělil, že by mělo být rozhodnuto krajským referendem.
Mgr. Vít Peštuka, občan Zlínského kraje, vyjádřil negativní postoj k projektu výstavby
nové nemocnice na úkor podpory okresních nemocnic. Toto zásadní rozhodnutí by
mělo získat podporu nejen koaličních, ale i opozičních zastupitelů.
Martin Trhlík, lékař oční ambulance ve Zlíně, sdělil svoji podporu výstavbě nové
nemocnice. Koncept Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. je zastaralý, nefunkční
a žádná rekonstrukce to nezmění.
Libor Lukáš, bývalý hejtman Zlínského kraje, vyjádřil negativní postoj k projektu
výstavby nové nemocnice. Upozornil na manipulativní techniky při přípravě projektu,
plíživé riziko privatizace zdravotnictví ve Zlínském kraji a riziko velkého zadlužení
kraje v důsledku toho, že skutečné náklady na výstavbu převýší původně
předpokládaný objem z 8 mld. Kč na 15 mld. Kč.
Jiří Čunek, hejtman, nechal prezentovat krátký klip, který nyní bude probíhat ve
Slovenských sdělovacích prostředcích. Videoklip popisuje, že pavilonový typ
nemocnic je již překonán stejně jako rekonstrukce starých komplexů. Moderní je
budovat menší moderní nemocnice, kde je snazší udržet přehled nad vynakládanými
finančními prostředky, protože rekonstrukce starých objektů skýtá prostor pro kradení
v průběhu rekonstrukčního procesu. V moderních nemocnicích je potřeba méně
personálu, obsahuje koncept jednolůžkových pokojů, v dnešní době již nezbytného
standardu s ohledem na minimalizaci nákazou infekcemi.
Dagmar Žitníková, občanka Zlínského kraje a představitelka odborové organizace,
vyjádřila negativní postoj k projektu výstavby nové nemocnice, sdělila, že není zcela
zajištěno financování, není jisté, zda se realizace projektu nedotkne negativně
stávajících zaměstnanců Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Připomněla dopis
Ludmily Šromotové, obsahující několik otázek, které si kladou zástupci odborové
organizace a všichni zaměstnanci. Zmínila rovněž nevyhovující stav operačních sálů
v Kroměřížské nemocnici. Dále sdělila, že poslala hejtmanovi Zlínského kraje dopis
s návrhem odměn zdravotníkům, nasazeným v době koronavirové epidemie.
Zároveň zaslala dopis premiérovi ČR s návrhem ocenění zaměstnanců
prostřednictvím zvláštního dotačního titulu a požádala hejtmana Zlínského kraje, aby
tyto návrhy z pozice Asociace krajů ČR podpořil.
Jiří Čunek, hejtman, požádal Ing. Petra Liškáře, ředitele Kroměřížské nemocnice, a.
s., aby sdělil Dagmar Žitníkové informace ve věci operačních sálů.
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Ing. Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice, a. s., jednoznačně vyvrátil jakékoli
zavádějící tvrzení o nevyhovujícím stavu operačních sálů v Kroměřížské nemocnici.
Nezakládají se na pravdě, vše je zkontrolováno a v pořádku.
Jiří Čunek, hejtman, potvrdil vyjádření Ing. Petra Liškáře, ředitele Kroměřížské
nemocnice, a. s.
Martina Hvozdenská, občanka Zlínského kraje, sdělila, že odbory nesouhlasí se
stavbou nové nemocnice, dokud nebude vyjasněna situace ohledně financování.
Dále se vyjádřila k bodu č. 8, v němž se nestihlo realizovat její přihlášení do rozpravy
a sdělila negativní postoj ke způsobu odměňování zaměstnanců v Krajské nemocnici
Tomáše Bati, a. s.
Ing. Petr Liškář, který je zároveň náměstkem pro ekonomiku Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s., sdělil, že zaměstnanci Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.
nejsou oproti zaměstnancům ostatních okresních nemocnic na mzdách kráceni,
naopak, v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s. jsou zaměstnanecké benefity, které
v jiných nemocnicích nejsou.
Martina Hvozdenská chtěla ještě na sdělení Ing. Petra Liškáře reagovat, což jí nebylo
umožněno předsedajícím s odůvodněním, že již svůj příspěvek sdělila a Ing. Petr
Liškář jí sdělil k tomu odborné vyjádření.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan podala návrh na možnost opětovného vystoupení
Martiny Hvozdenské.
hlasování č. 20 o návrhu Mgr. Taťána Valentová Nersesjan na možnost opětovného
vystoupení Martiny Hvozdenské
Pro: 18; Proti: 4; Zdrželo se: 11
Návrh nebyl přijat.
Bc. et Bc. Jaroslav Gabrhel, občan Zlínského kraje, vyjádřil negativní postoj
k projektu výstavby nové nemocnice, především z důvodu možných archeologických
nálezů v dané lokalitě.
Jiří Čunek, hejtman, požádal Ing. Libora Pecháčka, vedoucího odboru investic, aby
podal informace o oblasti archeologických průzkumů lokality.
Ing. Libor Pecháček, vedoucí odboru investic, sdělil, že bylo zadáno, aby odborná
firma udělala v lokalitě archeoskenování. Po jejím provedení poskytla oslovená firma
vyjádření, ve kterém sděluje, že v oblasti se žádný archeologický nález nenachází.
MUDr. Jozef Macko, primář novorozeneckého oddělení v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, a. s., vyjádřil svoji podporu projektu výstavby nové nemocnice.
Vratislav Krejčíř, občan Zlínského kraje, vyjádřil negativní postoj k projektu výstavby
nové nemocnice.
Jiřina Strapinová, DiS., občanka Zlínského kraje, vyjádřila svůj negativní postoj
k projektu nové nemocnice, ke změně pracovní doby a osobní negativní postoj
k osobnosti hejtmana Zlínského kraje.
Jaroslav Takáč, občan Zlínského kraje, sdělil, že v době nejisté ekonomické situace
vyjadřuje svůj negativní postoj k projektu výstavby nové nemocnice. Není vyjasněna
řada záležitostí v oblasti financování a infrastruktury.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že v projektu je otázka financování a infrastruktury řádně
řešena, občan zřejmě nemá povědomí o dostupných informacích.
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Iveta Juráková, občanka Zlínského kraje, vyjádřila negativní postoj k projektu
výstavby nové nemocnice a ke změně pracovní doby.
Jiří Cielenský, občan Zlínského kraje, vyjádřil svůj negativní postoj k projektu
výstavby nové nemocnice.
Ing. Tomáš Goláň, občan Zlínského kraje a senátor, vyjádřil svůj negativní postoj
k výstavbě nové nemocnice z důvodu neufinancovatelnosti projektu. Hospodářství
a firmy se v důsledku koronavirové epidemie hroutí a začíná se rozvíjet spirála
druhotné platební neschopnosti. Upozornil, že neexistuje garance, že stát přispěje
k financování předmětného projektu.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že v oblasti financování nebyla nikdy deklarována pomoc
státu, celý projekt je postaven na financování z prostředků rozpočtu kraje. Neztotožnil
se s názory Ing. Tomáše Goláně.
PaedDr. Alena Gajdůšková, poslankyně, vyjádřila negativní postoj k projektu
výstavby nové nemocnice. Rovněž se negativně vyjádřila k faktu, že nebylo
pokračováno v procesu rekonstrukce Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.
a nechalo se propadnout stavební povolení. Vyjádřila obavu z privatizace krajského
zdravotnictví a uvedla, že koronavirová krize ukázala, že zdravotnictví musí zůstat ve
správě veřejného sektoru. Dále upozornila na to, že dosud nebyla uzavřena v Krajské
nemocnici Tomáše Bati, a. s. kolektivní smlouva, což považuje za manažerské
selhání, z čehož by měly být vyvozeny důsledky.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že již v roce 2011 mohlo začít tehdejší vedení s výstavbou
podle tehdejšího plánu, nicméně tak neučinilo.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan vyjádřila politování nad tím, že výstavba nebyla
zahájena, ač bylo vše připraveno.
Jiří Čunek, hejtman, zhodnotil, že v roce 2011 došlo k přípravě projektu, avšak do
roku 2016 se vyčkávalo se započetím stavebních prací.
MUDr. Pavel Pilař, primář ortopedie Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., který do
současné doby působil v nemocnici v Prostějově, která byla postavena před 15 lety
na zelené louce. Vyjádřil rozdíl mezi způsobem práce v moderní nemocnici ve
srovnání s prací v Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Vyjádřil podporu projektu
výstavby nové nemocnice.
Mgr. Libuše Čápová, občanka Zlínského kraje, vyjádřila negativní postoj k projektu
výstavby nové nemocnice. Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. je symbolem Zlína.
Jiří Čunek, hejtman, opětovně popsal celé financování Krajské nemocnice Tomáše
Bati, a. s. a doplnil informace o rekonstrukci areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati,
a. s. Budovy, které budou zbourány, nebudou již procházet rekonstrukcí. Opravy však
budou nadále probíhat.
Eduard Kuňák, občan Zlínského kraje, vyjádřil negativní postoj k projektu výstavby
nové nemocnice a dotázal se, jak bude naloženo s areálem Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a. s.
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že tato otázka byla již několikrát předmětem diskuze. Byla
zadána studie architektonickým kancelářím, kdy má každá předložit svůj návrh. Bude
vytvořena nová čtvrť, na základě požadavku města Zlína. Je zamýšleno umístit do
lokality sociální zařízení, dále ze strany státu je požadavek umístit do lokality cca 400
úředníků. V prostoru budou rovněž obchody, parky a veškeré síťové vybavení
městské čtvrti.
Josef Zicha, náměstek hejtmana, podal návrh na doplnění usnesení ve znění:
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hlasování:

hlasování:
hlasování:

hlasování:

hlasování:

„Zastupitelstvo Zlínského kraje u k l á d á Radě Zlínského kraje zřídit komisi Rady
Zlínského kraje pro realizaci investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ
KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ se zastoupením každého politického subjektu
v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Termín: na nejbližším jednání Rada Zlínského
kraje.“
Jiří Čunek, hejtman, sdělil, že do rozpravy již není nikdo přihlášen a rozpravu ukončil.
o návrhu Iva Valenty, který podpořili členové politických klubů Svobodní
a Soukromníci, ČSSD a KSČM, ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje r u š í 1.
přijaté usnesení č. 0757/Z24/19 ze dne 16.12.2019 ve věci schválení investičního
záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“, 2. přijaté
usnesení č. 0759/Z24/19 ze dne 16.12.2019 ve věci 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-P04.“
Pro: 19; Proti: 23; Zdržel se: 0;
Návrh nebyl přijat.
o předloženém návrhu usnesení
Pro: 23; Proti: 18; Zdržel se: 1;
Návrh byl přijat.
o návrhu Ing. Michala Dvouletého, MBA, ve znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje
u k l á d á Radě Zlínského kraje ihned zrušit veřejnou zakázku na službu s názvem
„Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ formou otevřeného
nadlimitního řízení, kterou schválila Rada Zlínského kraje dne 19.12.2019 v rámci
usnesení č. 0988/R31/19.“
Pro: 19; Proti: 21; Zdržel se: 2;
Návrh nebyl přijat.
o návrhu na doplnění usnesení Mgr. Mileny Kovaříkové ve znění: „Součástí zápisu
ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.05.2020 bude jmenný seznam
krajských zastupitelů s uvedením výsledku jejich hlasování.“
Pro: 19; Proti: 3; Zdržel se: 20;
Návrh nebyl přijat.
o návrhu Josef Zichy jménem politického klubu STAN na doplnění usnesení, ve
znění: „Zastupitelstvo Zlínského kraje u k l á d á Radě Zlínského kraje zřídit komisi
Rady Zlínského kraje pro realizaci investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ
KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ se zastoupením každého politického subjektu
v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Termín: na nejbližším jednání Rada Zlínského
kraje.“
Pro: 24; Proti: 6; Zdržel se: 11;
Návrh byl přijat.
Přijato usnesení ZZK č. 0796/Z26/20

schváleno:

0370-20Z s doplněním usnesení

Usnesení

Zastupitelstvo Zlínského kraje

0796/Z26/20

potvrzuje
na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR ze dne 09.03.2020 dle přílohy č. 0370-20ZP21 svá usnesení č. 0757/Z24/19, č. 0758/Z24/19, č. 0759/Z24/19 ze dne 16.
prosince 2019 v tomto znění:
1) usnesení č. 0757/Z24/19
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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. 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
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 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, IČO 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.
2) usnesení č. 0758/Z24/19
Zastupitelstvo Zlínského kraje
ruší
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 09.09.2019 č. 0636/Z21/19.
3) usnesení č. 0759/Z24/19
Zastupitelstvo Zlínského kraje
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schvaluje
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,
ukládá
Radě Zlínského kraje zřídit komisi Rady Zlínského kraje pro realizaci investičního
záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ se
zastoupením každého politického subjektu v Zastupitelstvu Zlínského kraje. Termín:
na nejbližším jednání Rada Zlínského kraje.
(…)
Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

JUDr. Stanislav Devátý, Dr. v. r.
ověřovatel

Ing. Lubomír Vaculín v. r.
ověřovatel
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