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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Vážený pane doktore,
dne 11.2.2021 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 následujících
informací (doslovný přepis):
1. „Podle jakých strategických dokumentů rozvoje Krajské nemocnice Tomáše Bati plánuje Zlínský kraj
rozvoj, rekonstrukci, výstavby nových objektů, demolic nebo jiných investičních akcí uvedené
nemocnice? Existují-li, žádám rovněž o předložení souvisejících dokumentů.
2. Jaké jsou konkrétní investiční záměry v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati, jaká je předpokládaná
časová osa plnění těchto záměrů, jaké je předpokládané finanční plnění za provedení těchto záměrů?
Existují-li, žádám rovněž o předložení souvisejících dokumentů.
3. Jaká je koncepce rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje, podle které jsou plánovány další kroky
v infrastrukturální koncepci Krajské nemocnice Tomáše Bati? Existují-li, žádám rovněž o předložení
souvisejících dokumentů.
4. Existují nějaké posudky (právní, ekonomické, koncepční, investiční a jiné, tj. veškeré) týkající
se projektu Nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích za období od 01.11.2020 dosud? V této
souvislosti žádám o informace o těchto posudcích v rozsahu: datum objednávky, datum podpisu
smlouvy (objednávky), datum zpracování (plnění), datum podpisu předávacího protokolu Dále žádám
o zpřístupnění/zaslání plného znění těchto posudků a jejich příloh. V případě, že posudky jsou
aktuálně zpracovávány, tak žádáme o sdělení předpokládaného termínu jejich odevzdání Zlínskému
kraji.
5. Zda existují nějaké písemné materiály, podklady související s projektem Nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích zpracované za období od 01.11.2020 dosud? Existují-li, žádám rovněž o předložení
souvisejících dokumentů.
6. Zda existují nějaké písemné materiály, týkající se projektu Nové nemocnice ve Zlíně, které byly
projednávány Zastupitelstvem a Radou Zlínského kraje v období od 01.11.2020 - 15.02.2021?
Existují-li, žádám rovněž o předložení těchto dokumentů v kompletním znění, včetně zápisů k tématu
projektu Nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje z období
od 01.11.2020 - 15.02.2021 včetně.
7. Vzhledem k rozhodnutí o zrušení VZ č. Z2019-045512 na zasedání Rady Zlínského kraje
dne 08.02.2021 žádám o zpřístupnění/zaslání zápisu z uvedeného jednání Rady Zlínského kraje
se záznamem diskuze a z hlasování členy Rady Zlínského kraje.
8. Vzhledem k rozhodnutí o zrušení VZ č. Z2019-045512 na zasedání Rady Zlínského kraje
dne 08.02.2021 žádám o zpřístupnění/zaslání kompletního zvukového záznamu z uvedeného
zasedání k VZ č. Z2019-045512.
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9. Zda existují nějaké písemné zápisy z jednání Výboru pro výstavbu nové nemocnice ve Zlíně –
Malenovicích? Existují-li, žádám rovněž o zpřístupnění/zaslání kopií těchto zápisů.
10. Zda existují nějaké jiné písemné zápisy z činnosti orgánů, zástupců Zlínského kraje
(např. ekonomického výboru, zdravotnického výboru aj.) vztahující se k projektu Nové nemocnice
ve Zlíně – Malenovicích za období od 01.11.2020 dosud? Existují-li, žádám o zpřístupnění/zaslání
těchto zápisů.“
K jednotlivým bodům výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující informace, přičemž přikládáme
přílohou předmětné dokumenty.
K bodu 7)
Poskytujeme zápis ze zasedání Rady Zlínského kraje ze dne 8.2.2021 týkající se rozhodnutí o zrušení veřejné
zakázky č. Z2019-045512.
Přílohy:


zápis RZK ze dne 8.2.2021

K bodu 9)
Poskytujeme zápisy ze zasedání Výboru pro výstavbu “NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva
Zlínského kraje
Přílohy:












zápis VNBN ze dne 18.6.2020
zápis VNBN ze dne 23.4.2020
zápis VNBN ze dne 4.9.2019
zápis VNBN ze dne 6.6.2019
zápis VNBN ze dne 4.4.2019
zápis VNBN ze dne 27.3.2019
zápis VNBN ze dne 7.3.2019
zápis VNBN ze dne 21.2.2019
zápis VNBN ze dne 14.2.2019
zápis VNBN ze dne 24.1.2019
zápis VNBN ze dne 17.1.2019

K bodu 10)
Poskytujeme zápisy z Finančního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje a z Výboru pro strategický rozvoj,
investice a dotace Zastupitelstva Zlínského kraje
Přílohy:




zápis z Výboru pro strategický rozvoj, investice a dotace ZZK ze dne 9.2.2021
zápis z Finančního výboru ZZK ze dne 8.12.2020
zápis z Finančního výboru ZZK ze dne 8.2.2021

Všechny přílohy jsou s ohledem na velký objem dat uloženy pod odkazem: https://uschovna.krzlinsky.cz/zasilka/?z=5513090c01c844f188d07497c684018c, kde budou k dispozici ke stažení po dobu 14
dní, poté budou smazány.

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577043553
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Vzhledem k tomu, že krajský úřad nevyhověl všem bodům Vaší žádosti, vydal rozhodnutí o částečném
odmítnutí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, které je Vám
doručováno separátně. Uvedené rozhodnutí se taktéž týká anonymizace osobních údajů v poskytnutých
dokumentech.

S pozdravem

Mgr. Bc. Sandra Slobodian
právnička
oddělení státního občanství a přestupků
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