Bod č.: 7
Tisk č.: 1036-20Z

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
1.

Název tisku

Investiční záměr „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“

2.

Poř. číslo/datum
zasedání

2. ZZK dne 14.12.2020

3.

Předkladatel

Holiš Radim, hejtman

4.

Zpracovatel

Odbor projektového řízení
Kobzáň Martin, vedoucí Odboru projektového řízení

5.

Tisk projednán

31. RZK dne 09.12.2020, usnesení č. 0913/R31/20, bere na vědomí a
doporučuje

6.

Soulad s právními
předpisy

§ 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

7.

Soulad s rozpočtem a
střednědobým výhledem
rozpočtu kraje

8.

Podpora

bez finančních nároků

Veřejná podpora

NE

Podpora de minimis

NE

9.

Soulad se strategickými
dokumenty kraje

bez vazby

10.

Obsah

- návrh usnesení
- důvodová zpráva
- příloha č. 1036-20Z

11.

Následné rozhodnutí

dále se neprojednává
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P01_Zprava o vyvoji

Bod č.: 7
Tisk č.: 1036-20Z

Usnesení:

Zastupitelstvo Zlínského kraje
bere na vědomí
a) Zprávu o vývoji aktivit ve stávajícím areálu KNTB a stavu realizace
investičního záměru Nová krajská Baťova nemocnice dle přílohy č. 103620Z-P01;
b) úkoly uložené řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Milanu
Štáblovi, MBA, na zasedání Rady Zlínského kraje dne 30.11.2020 s termíny
plnění dle aktualizace stanovených usnesením Rady Zlínského kraje dne
09.12.2020.

Důvodová zpráva:
Investiční záměr „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje na
jednání dne 16.12.2019 usnesením č. 0757/Z24/19. Na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR ze dne
09.03.2020 potvrdilo Zastupitelstvo Zlínského kraje své rozhodnutí o schválení investičního záměru a
související usnesení dne 04.05.2020 usnesením č. 0796/Z26/20.
Rada Zlínského kraje dne 30.11.2020 z důvodů změny politického vedení kraje, změny názoru na rozvoj
zdravotnictví, dopadu pandemie SARS-CoV-2 do rozpočtu kraje a nejistých parametrů státního rozpočtu
uložila Ing. Milanu Štáblovi, MBA, řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje následující úkoly:
1. připravit zrušení investičního záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE“ na
zasedání ZZK dne 14.12.2020;
2. připravit zrušení veřejné zakázky s názvem „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová
dokumentace“ na zasedání RZK dne 21.12.2020;
3. informovat prokazatelnou formou dodavatele veřejné zakázky s názvem „Nová krajská nemocnice ve
Zlíně – projektová dokumentace“ neprodleně po zasedání ZZK dne 14.12.2020 o zrušení investičního
záměru č. 1500/170/02/19 „NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE.
Při přípravě a projednávání materiálu, řešícího ukončení investičního záměru, se ukázalo, že v tuto chvíli
nejsou k dispozici všechny informace pro posouzení možných dopadů a rizik, které můžou z případného
ukončení realizace této investiční akce pro Zlínský kraj vyplývat.
Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky je nutné provést důkladnou analýzu a posouzení situace tak,
aby bylo možné identifikovat, popsat a kvantifikovat možné dopady a rizika, vyplývající z přijatých usnesení
orgánů kraje a uzavřených smluv v oblasti ekonomické, majetkoprávní a oblasti veřejné zakázky na
zpracovatele projektové dokumentace a projednat situaci s dotčenými subjekty.
Tyto informace pak budou sloužit jako podklad pro definitivní rozhodnutí o investiční akci a realizaci dalších
kroků.
S ohledem na časovou náročnost zpracování takového komplexního materiálu v odpovídající kvalitě
schválila RZK dne 9.12.2020 usnesením č. 0913/R31/20 posun termínů splnění úkolů ze 14.12.2020“ na
15.02.2021, resp. ze 21.12.2020“ na 22.02.2021.
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