
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 20. listopadu 2019

Praha 5. prosinec 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

k Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 20. listopadu 2019, evidované

pod ve věci budovy č.p. 2017 nacházející se

na pozemku parc. č. St. 2621, zapsáno na LV č. 1010, k.ú. Nový Hradec Králové, obec

Hradec Králové, nacházející se na adrese Jana Masaryka 2017, Hradec Králové (dále

jen Budova), sděluji následující.

K Vašemu dotazu č. 1, zda byla budova nyní či v posledních 7 letech nabídnuta městu

Hradec Králové či Královéhradeckému kraji a pokud ano, kdy, kolikrát, za jakých

podmínek a jak se nabídka vyvinula, sděluji, že ze strany Ministerstva zdravotnictví

k takové nabídce nedošlo.

K Vašemu dotazu č. 2, zda probíhají v současné době jednání mezi ministerstvem

a městem Hradec Králové či Královéhradeckým krajem v souvislosti s Budovou a pokud

ano, o jaká jednání se jedná, kdy byla zahájena a s jakým cílem je Ministerstvo

vede, sděluji, že v současné době probíhají jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví

a městem Hradec Králové. Osobní projednání dané věci proběhlo naposledy
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dne 26. listopadu 2019 na magistrátu města Hradce Králové. Jednání bylo vedeno

s cílem objasnit současný stav. Byl deklarován záměr Ministerstva zdravotnictví prověřit

a v případě možnosti provést převod předmětné nemovitosti na město Hradec Králové

ve veřejném zájmu.

K Vašemu dotazu č. 3, zda má Ministerstvo informace o tom, že by o Budovu projevila

zájem nějaká jiná organizační složka státu, město Hradec Králové či Královéhradecký

kraj a pokud ano, kdy, za jakých podmínek a jak se situace vyvinula, sděluji,

že Ministerstvo zdravotnictví je seznámeno se záměrem města Hradce Králové převzít

příslušnou nemovitost. O podmínkách případného převzetí se v současné době vedou

jednání.

K Vašemu dotazu č. 4, zda má Ministerstvo informace o tom, že by Budova měla být

v následujících šesti měsících převzata Úřadem pro zastupování státu ve věcech

majetkových („UZSVM“) a pokud o tomto zamýšleném/naplánovaném postupu

ministerstvo ví, případně informaci, v jakém stádiu se toto převzetí UZSVM nyní nachází,

sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví musí s případným převzetím příslušné nemovitosti

UZSVM vyjádřit souhlas. V současné době evidujeme žádost o souhlas s převodem

na UZSVM ze strany FN Hradec Králové. Ministerstvo zdravotnictví souhlas zatím

neudělilo, jelikož ve spolupráci s městem Hradec Králové a Fakultní nemocnicí Hradec

Králové prověřuje možnost převodu na město Hradec Králové.

K Vašemu dotazu č. 5, zda rozhodlo ministerstvo o Budově jako o nepotřebném majetku,

ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

v právních vztazích sděluji, že předmětná nemovitost není v příslušnosti hospodařit

Ministerstvu zdravotnictví, rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti tedy Ministerstvu

zdravotnictví nepřísluší. Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti vydal ředitel Fakultní

nemocnice Hradec Králové.

K Vašemu dotazu č. 6, zda je v plánu či zda zamýšlí ministerstvo rozhodnout o Budově

jako o nepotřebném majetku, ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České

republiky a jejím vystupování v právních vztazích odkazuji na odpověď na dotaz č. 5

– viz výše, tj. rozhodnutí Ministerstvu zdravotnictví nepřísluší.

K Vašemu dotazu č. 7, zda je ministerstvo v kontaktu s FNHK, které má právo

s Budovou hospodařit, či snad dokonce jedná a pokud ano, s jakým zájmem o další osud

Budovy Ministerstvo jednání vede a v jaké fázi se tato jednání nachází, částečně

odkazuji na odpověď na otázku č. 1 a doplňuji, že Ministerstvo zdravotnictví vede jednání

s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Ředitel Fakultní nemocnice byl též přizván

k jednání s primátorem města Hradce Králové. Cílem jednání je prověřit možnost

převodu nemovitosti na město Hradec Králové. Současný stav je takový, že proběhlo

jednání viz odpověď výše a nyní Ministerstvo zdravotnictví prověřuje možnost převodu

na město Hradec Králové, především zkoumá argumenty, které mohou ospravedlnit

tento postup a prokázat veřejný zájem na převodu ubytovny přímo městu Hradec

Králové.
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K Vašemu dotazu č. 8, zda zná Ministerstvo (z různých jednání) případné zájemce

o Budovu z řad nestátních subjektů a pokud ano, prosíte o specifikaci těchto zájemců,

sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví nemá informace o zájemcích o Budovu ze strany

nestátních subjektů.

S pozdravem


