
Zápis z jednání ministra financí Miroslava
Ostravy Petrem Kajnarem o pøípadném
státu na mìsto Ostrava dne 26. 2. 2009

Pøedm!tem jednálú byly nemovitosti užfvané Mìstskou nemocnici Ostrava - Fifejdy a
nemovitosti v ulici Odboje, o které požádalo m!sto Ostrava pro potøeby výkonu státní správy.

Stanovisko ministra financi:

Ministr financí sd!lil, že zásadni prioritou, které se v souèasné dobì snaží èeská vláda
èelit v globálním, evropském i národním mìøítku. je zabránìni protekcionismu. Sd!ljl
primátorovi mìsta Ostravy, že usneseni mìstského zastupitelstva vztahujici se k poplatkùm
podle zákona o zdravotním pojištìni pokládá za protekcionistické opatøení, které poškozuje
zájmy státnfch i soukromých zdravotnických zafizenf na Ostravsku. Pokládá proto za
vylouèené, aby StÁt vyiel vstøíc majetkovým žádostem vt\èi subjeictu, který vMom! poru!uje
jeho zájmy v prostfedi rovné hospodáøské soutìže. V pøípadì nemovitosti vztahujících se k
nemocnici Fifejdy respektuje ministr financi platnost smlouvy o bezúplatné výpdjèce v délce
osmi let. V pøípadì nemovitostí v ulici Odboje je pøipraven:

a) Navrhnout vlád! bezúplatný pøevod do vlastnictví mìsta Ostrava za pøedpokladu,
že mìsto pøestane poruAovat rovné soutìžní podmínky v rámci zákona o veøejném
zdravotnim pojištìni.
b) Není-li tato podmínka pro m!sto Ostrava pøijatelná, vyhlásí na pøíslušné
nemovitosti v majetku státu veøejnou sout!ž, kde jediným kritériem bude cena.

Stanovisko Rrimátora m~sta Ostravv:

Pfísp!vková organizace Mìstská nemocnice Ostrava - Fifejdy bospodafi s majetkem,
který je z pøevážné èásti historickým majetkem mìsta Ostravy, který byl v 50. letech za
komunistické vlády pøeveden na stát a do kterého m!sto Ostrava investovalo od roku 1990
témìø 2 mld. Kè. Nemocnice bude omezena ve svém rozvoji rozhodnutim nevrátit majetek
mìstu Ostrava. Poplatky, které se rozhodlo zastupitelstvo m!sta Ostravy uhradit pacientùm
nemocnice tak. aby zachovalo dostupnost lékaøské péèe, by nemìlo být dùvodem pro
nepøevedení nemovitostí na statutární mìsto Ostravu.

K nemovitostem v ulici Odboje podotkl, že v zám!ru m&ta Ostravy jsou urèeny pro
výkon státní správy, který byl pøenesen na mìsto Ostrava.
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