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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Vážený pane inženýre,
dne 31. října 2020 byla Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) doručena Vaše
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Požádal jste
o poskytnutí informací, a to podkladů, které vzešly z níže uvedených smluv:
-

08/2018

Smlouva na odborné poradenství pro člena řídícího týmu projektu Nová
nemocnice ve Zlíně M. Šamaje

-

10/2018

Prověřovací studie Nová nemocnice – Malenovice

-

12/2018

Předprojektová příprava pro realizaci stavby nové nemocnice ve Zlíně –
Malenovicích

-

05/2019

Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu a administraci individuálních
veřejných zakázek pro projekt Nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně –
Malenovicích

-

06/2019

Smlouva o poskytnutí poradenství v oblasti resortu zdravotnictví Zlínského kraje

-

12/2019

Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – zpracování
studie

-

12/2018

Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A
– zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

-

08/2018

Zpracování modelu: Medicínsko-kapacitní model kroměřížské nemocnice
Zpracování modelu: Procesní a logistický koncept

-

10/2019

Návrh medicínského modelu: Výstavba centrálního chirurgického pavilonu
Vsetínské nemocnice

-

12/2019

Zpracování posouzení: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce
objektu 11

-

03/2020

Generel Kroměřížské nemocnice

-

07/2020

Generel Vsetínské nemocnice

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577 043 553
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

K výše uvedené žádosti Vám krajský úřad sděluje, že některé Vámi požadované informace jsou
obsaženy v souborech zveřejněných na webových stránkách Národního elektronického nástroje
(NEN) a Registru smluv. V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím
Vás na tyto zveřejněné informace níže odkazujeme.
K Vámi požadovaným informacím týkajícím se:
 „05/2019 Výběr smluvního zástupce pro komplexní přípravu a administraci individuálních
veřejných zakázek pro projekt Nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně-Malenovicích“,
Vás odkazujeme na:
-

profil zadavatele u dané veřejné zakázky, který naleznete pod odkazem:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli
M-425796745/SeznamZahajenychZadavacichPostupu425796745/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-775265764425796732/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-775265764-425796732

-

výsledek výběrového řízení, který je evidován na profilu zadavatele, a to pod odkazem:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli
M-425796745/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu425796745/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-574518919425796732/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-574518919-425796732

-

smlouvu uveřejněnou v registru smluv pod odkazem:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9064415

-

dodatek smlouvy v registru smluv pod odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10214558

 „12/2019 Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – zpracování
studie“, Vás odkazujeme na:
-

veřejnou zakázku, která je evidována na profilu zadavatele po odkazem:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli
M-425796745/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu425796745/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-765537170425796732/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-765537170-425796732

 „12/2018 Kroměřížská nemocnice a. s. – Rekonstrukce centrálních operačních sálů
v budově A – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, Vás
odkazujeme na:
-

veřejnou zakázku, která je evidována na profilu zadavatele, kde je uveřejněna i zadávací
dokumentace a Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky pod odkazem:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli
M-425796745/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu425796745/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-476347186425796732/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-476347186-425796732

Další Vámi požadované informace Vám budou poskytnuty ve lhůtě dle zákona o svobodném
přístupu k informacím.
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S pozdravem

Mgr. Bc. Sandra Slobodian
právnička
oddělení státního občanství a přestupků
odbor právní a Krajský živnostenský úřad
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