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Karlovarský kraj schválil
pro rok 2003 vyrovnaný
rozpočet 1,2 miliardy Kč
Karlovarský kraj má pro letošní
rok opět vyrovnaný rozpočet.
Příjmy a výdaje kraje mají činit
celkem 1,189 miliardy korun,
což je v obou položkách téměř
trojnásobek loňského rozpočtu.
Rozhodli o tom ve čtvrtek 23.
ledna po krátké diskusi
zastupitelé Karlovarského kraje
44 hlasy z celkových
pětačtyřiceti. Nikdo ze
zastupitelů kraje nehlasoval
proti, nikdo se hlasování
nezdržel. Za necelou hodinu byl
rozpočet bez sebemenších
pozměňovacích návrhů
schválen...

    "Jsem
rád, že se
podařilo
zapraco-
vat do le-
tošního
rozpočtu
Fond bu-
doucnosti

EU. To je velký úspěch. V tom-
to fondu budoucnosti máme
necelých 10 milionů korun,
které chceme použít jako náš
příspěvek pro pozdější čerpání
financí z evropských struktu-
rálních fondů. Myslíme na bu-
doucnost už teÔ. Nechceme
příští roční rozpočty kraje v
budoucnu zatěžovat úvěry,"
konstatuje hejtman Josef Pa-
vel (na fotografii).
    Stát navíc prostřednictvím
krajského úřadu převede dal-
ších 711,8 milionu korun na
obce a téměř dvě miliardy ko-
run do školství v našem re-
gionu.
    "Další asi dvě miliardy ko-
run projdou účetnictvím kraje
v oblasti školství na přímé ná-
klady, tedy na mzdy učitelů a
na školní pomůcky," vysvět-
luje vedoucí ekonomického
odboru krajského úřadu Olga
Jurištová.
    Vzhledem k tom, že stát za-
tím nenovelizoval dva roky
starý zákon o rozpočtovém
určení daní, zůstanou daňové
příjmy kraje přibližně stejné
jako loni. Kraj proto nebude
mít další peníze na dopravní
obslužnost ani na všechny in-
vestiční záměry. Navíc kraj
nebude moci řešit problém za-
dluženosti nemocnic, které
pod kraj zřizovatelsky přešly
1. ledna 2003.
    Předpokládané příjmy tak
neumožní plně realizovat Pro-
gram rozvoje Karlovarského
kraje. Na kapitálové výdaje
kraj vydá 135,8 milionů korun
(oproti loňským 50 milio-
nům), na běžné výdaje 1,054
miliardy korun.
    Kraj chce investovat mimo
jiné 38 milionů korun do re-
konstrukce škol, 10 milionů
korun do informatiky a 55 mi-
lionů korun do reprodukce
majetku.
    Výdaje krajského zastupi-
telstva vzrostou z loňských
12,5 milionu korun na 21 mi-
lionů korun. Výdaje krajského

úřadu pak z 62 milionů na
112 milionů korun.
    Největší běžné výdaje 391
milionů korun budou směřo-
vat do oblasti sociálních věcí
a zdravotnictví. Největší podíl
příjmů krajského rozpočtu
mají tvořit státní dotace, z
nichž kraj získá celkem 664
milionů korun.
    Daňové příjmy mají činit
410 milionů korun, tedy o šest
procent více než loni. Neda-
ňové příjmy dosáhnou 108
milionů korun.
    Z prodeje majetku chce kraj
utržit 6,5 milionu korun. Kro-
mě toho má prostřednictvím
kraje přijít k rozpočtům sedmi
obcí s rozšířenou působností
zhruba 156 milionů korun a
k rozpočtům ostatních obcí
přibližně 555 milionů korun.
    Za přibližně 3,5 milionu ko-
run mají být zrekonstruovány
kuchyně v Dětském domově
v ulici Jarní v Karlových Va-
rech a na 1. českém gymnáziu
v Karlových Varech. O 300 ti-
síc korun levnější bude obno-
va kuchyně SOU zemědělské-
ho v Toužimi.
    V oblasti kultury má zhruba
půl milionu korun jít ve pro-
spěch galerie v Chebu na re-
konstrukci monitorovacího
zařízení, dalších 500 tisíc ko-
run obdrží galerie v Karlových
Varech, která plánuje obnovu
Letohrádku v Ostrově.
    Ve prospěch Krajské správy
a údržby silnic půjde z kraj-
ského rozpočtu letos 36,2 mi-
lionu korun. Do oblasti do-
pravy a silničního hospodář-
ství půjdou finanční prostřed-
ky v celkové výši 217 milionů
korun. Pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy se po-
čítá s částkou 202 milionu ko-
run. Z této sumy například
rozpočet kraje počítá s část-
kou 100 tisíc korun na pořá-
dání Světového poháru koň-
ských spřežení. Sto tisíc ko-
run je vyčleněno na Meziná-
rodní házenkářský turnaj,
částka 150 tisíc korun podpoří
Světový pohár ve sjezdu na
divoké vodě.
    Přestože je rozpočet mno-
hem vyšší než loni, kraj si cel-
kově o mnoho nepolepší.
Zvláště od zrušených okres-
ních úřadů kraj převzal mno-
ho nových pravomocí i
nejrůznějších institucí.
    To se týká především pří-
spěvku na zajištění autobuso-
vých a vlakových spojů. Zde
stát plánuje kraji poukázat
pouze částku 180 milionů ko-
run.
    "Tato částka neumožňuje
hradit dopravní obslužnost v
kraji dle požadavků doprav-
ců," upozorňuje hejtman Jo-
sef Pavel.
    Jediné pochybnosti ohled-
ně rozpočtu krajští zastupitelé
neadresovali vedení kraje, ale
státu. Obávají se, aby stát slí-
bené peníze na účty krajského
úřadu posílal včas a aby je
posílal vůbec.

Radu Karlovarského kraje posílila Ellen Volavková
    Novou členkou rady kraje
byla na prosincovém jednání
zastupitelstva Karlovarského
kraje zvolena bývalá starostka
Mariánských Lázní Mgr. Ellen
Volavková.
    Ellen Volavková (ODS) vy-
střídala v radě kraje stranického
kolegu Lubomíra Pokoru.
Ukončení druhé fáze reformy
veřejné správy přineslo kraji
nové kompetence. To si vyžá-
dalo uvolnění dalšího člena ra-
dy kraje. Volavková převzala

část úkolů, které dosud vyko-
nával náměstek hejtmana Petr
Horký.

    "Má prá-
ce se týká
celé sociální
sféry, přede-
vším oblasti
pečovatel-
ské služby,
koncepce a
optimaliza-

ce sociální péče v našem kraji.
Od ledna kraj zřizovatelsky pře-

vzal veškeré sociální ústavy. K
mým úkolům dále patří oblasti
prevence kriminality, protidro-
gové prevence a rozvoje lidských
zdrojů," vysvětluje nová radní
(na snímku).
    Ellen Volavková vystudovala
psychologii na FF UK, několik
let pracovala v pedagogic-
ko−psychologické poradně.
Vedle Jiřího Mutinského je dru-
hým uvolněným členem zastu-
pitelstva v devítičlenné radě
Karlovarského kraje.

            PLACENÁ  INZERCE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝDAJE
KARLOVARSKÉHO KRAJE

V ROCE 2003
Střední školy, učiliště...................................199 milionů Kč
Domovy důchodců, ústavy sociální péče....205 milionů Kč
Nemocnice, záchranné služby.......................83 milionů Kč
Galerie, muzea, knihovny..............................49 milionů Kč
Příspěvěk na provoz autobusů a vlaků......180 milionů Kč
Výdaje krajského úřadu...........................112 milionů Kč
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Postoj ministryně zdravotnictví hejtmana znepokojuje
    Ministryně zdravotnictví
Marie Součková v lednu jed-
nala s hejtmany krajů o složité
situaci českého zdravotnictví
a zejména o dluzích okresních
nemocnic převedených od po-
čátku letošního roku zřizova-
telsky na kraje.
    Představitelé krajů po ofici-
ální schůzce ale zatím žádný
důvod k optimismu nemají.
Nemalou naději vkládal hejt-
man Josef Pavel ve schůzku
hejtmanů s ministryní zdra-
votnictví Marií Součkovou o
oddlužení nemocnic. Jednání
však nedopadlo podle hejt-
manova očekávání.
    "Chtěli jsme diskutovat o
metodice, která by pomohla
zadluženým nemocnicím, kte-
ré stát na kraje převedl, přes-
tože je na tyto debaty už hodně
pozdě," podotýká Pavel.

    Ministerstvo zdravotnictví
však nechce o celoplošném
oddlužování nemocnic ani
slyšet. V Karlovarském kraji
je jedinou zadluženou ne-
mocnicí někdejší státní Okres-
ní nemocnice v Chebu, jejíž
závazky z obchodního styku
jsou přitom zcela vyrovnané.
Neuhrazená ztráta za posled-
ních zhruba deset let se k 31.
prosinci 2002 nakumulovala
do výše 228,129 milionů ko-
run.
    "Chceme po státu, aby celou
tuto sumu chebské nemocnici
odpustil, nebo� struktura dlu-
hu nemocnice vůči státu je ná-
sledující: 55,8 milionů činí
dluh nemocnice za neplacení
sociálního pojištění v letech
1995 až 2000, 105,8 milionů
činí jen samotné penále za toto
nezaplacené pojištění, 66,5

milionů je provozní ztráta ne-
mocnice za poslední desetiletí.
Jen dluh na samotném penále
se každý kvartál zvyšuje o dal-
ších 5,5 milionu korun," vy-
světluje hejtman.
    Hejtman Pavel předpoklá-
dal, že jednání s ministryní
Součkovou budou konkrétní,
že z jednání vyplyne, jak po-
moci i naší chebské nemocni-
ci. "Bohužel ale ani na minis-
terstvu doposud neví, jak vše
bude rešeno. Jsem silně rozla-
děn. Stát v případě chebské
nemocnice dluží státu a pře-
vede nemocnici na kraj s ne-
vypořádaným účetnictvím,"
přiznává Josef Pavel.
    Jednání však nejsou stále u
konce. Hejtman se v brzké do-
be dozví termín další schůzky.
Ministerstvo stále nemá jed-
noznačný názor, jakým způ-

sobem nemocnice oddlužit.
Jedno je ale jisté − oddlužo-
vání nebude celoplošné, ale
individuální. Případ od přípa-
du...
    Čtyřhodinové jednání hejt-
man nakonec hodnotí: "S jeho
nekonkrétními výsledky ne-
jsem vůbec spokojen!"
    Do hry proto možná opět
vstoupí možné podání žaloby,
ve které kraj nebude váhat ob-
vinit stát ze současné finanční
situace v chebské nemocnici.
    "Současným stavem ve
zdravotnictví i jednáními k je-
ho nápravě jsem velmi znepo-
kojen. Chtěli jsme se se státem
dohodnout na způsobu řešení
jím způsobené situace. To se
nám zatím nepodařilo. Po-
dáním žaloby na stát, i když
je to zcela krajní krok, se nyní
bude zabývat rada kraje,"
uzavírá Josef Pavel.

Část akutních lůžek musí nahradit lůžka rehabilitační
Vedení Karlovarského kraje se
rozhodlo přetransformovat
některá nemocniční lůžka. Jak
totiž vyplývá ze zprávy o
hospodaření nemocničních
zařízení, každé třetí lůžko z
téměř 1200 akutních lůžek v
nemocnicích v Karlovarském
kraji je nadbytečné.

    Akutní nemocniční lůžka by
měla být z velké části nahraze-
na lůžky rehabilitačními a lůž-
ky následné péče. Těch je v re-
gionu naopak absolutní nedos-
tatek. Kterých nemocničních
oddělení by se tato změna měla
týkat, zatím není známo. Je již
vypracována koncepce, která
tuto problematiku řeší. Koneč-
né rozhodnutí však bude na za-
stupitelstvu kraje.
    "Koncepce pouze říká, že v
některých oborech máme lůžka
nadbytečná. V jiných jich je zase
málo," vysvětluje náměstek
hejtmana Petr Horký.
    Se zrušením části akutních

lůžek v kraji by mohla některá
oddělení v některých nemocni-
cích zaniknout. Péči pak pře-
vezmou nemocnice v jiných
městech. V některých nemoc-
nicích zřejmě dojde ke sloučení
více oddělení v jedno, jež bude
mít na starosti několik oborů
najednou.
    První změny by měly přijít
už v druhém pololetí tohoto ro-
ku. Kvalita péče o pacienty by
neměla reorganizací utrpět. Od
zrušení části lůžek lze očekávat
především finanční úspory.
Akutní lůžka jsou totiž dražší
než lůžka následné péče, která
slouží pouze k doléčení paci-
entů. Ti navíc budou mít tu vý-
hodu, že nebudou muset ležet
na specializovaném oddělení s
vážně nemocnými.
    "O nadbytečnosti akutních
nemocničních lůžek jsme věděli
už dříve. Nově byla vypracová-
na koncepce zdravotnictví v
kraji. V blízké době budeme jed-

nat s řediteli nemocnic o trans-
formaci nadbytečných lůžek.
Vyslechneme si jejich názory a
pak rozhodneme, co dál," in-
formuje Petr Horký.
    Nová koncepce zdravotnictví
v kraji může znamenat sou-
středění některých roztříště-
ných zdravotnických oborů ve
více nemocnicích v regionu do
jediného zdravotnického zaří-
zení.

    "Jsem
přesvěd-
čen, že ne-
budou
všechny
obory tam,
kde byly do-
posud. Vše
ale budeme

ještě projednávat," říká náměs-
tek hejtmana Horký (na sním-
ku).
    V karlovarské nemocnici by
přeměnu nadbytečných akut-
ních nemocničních lůžek na

lůžka rehabilitační a lůžka ná-
sledné péče jen přivítali.
    "Už dříve jsme uvažovali o
restrukturalizaci nevyužitých
lůžek, ale zatím se pro to žádné
kroky neudělaly. Pravděpodob-
ně k tomu ale dojde. Nejdříve
musíme zvážit, kterých odděle-
ní se to bude týkat. Pro nemoc-
nici by přeměna znamenala i
finanční úspory. Provoz lůžek
následné péče je ekonomičtější.
Jsou určena pro pacienty, kteří
se u nás už jen doléčují, ale
nemohou být ještě propuštěni.
Navíc by to bylo dobré také pro
pacienty. Nemuseli by ležet na
specializovaném oddělení s váž-
ně nemocnými, což by pro ně
bylo i psychicky lepší," doplňu-
je mluvčí karlovarské nemoc-
nice Zdeňka Marková.
    V chebské nemocnici už nad-
bytečná akutní nemocniční lůž-
ka zrušili, v sokolovské ne-
mocnici zatím o této otázce ne-
uvažovali.

Kraj řeší letité problémy zdravotnictví,
hlavy ředitelů nemocnic padat nebudou
Zatímco ředitelé bývalých
státních nemocnic v řadě
českých krajů obdrželi v lednu od
tamních krajských úřadů
výpovědi, jejich kolegy v
Karlovarském kraji nic takového
nečeká. Rada kraje o odvolávání
ředitelů nemocnic neuvažuje.

    Ředitelé nemocnic v Karlo-
vých Varech, Sokolově a v
Chebu se podle dosavadních
výsledků hospodaření v ne-
mocnicích žádných pochybe-
ní nedopustili.

    "Největší naší prioritou je
řešit problémy, které ve zdra-
votnictví přetrvávají. Je důle-
žité vytvořit tým, který při tom
bude ochoten s námi spolu-
pracovat. Současná vedení ne-
mocnic nenadělala dluhy v
hospodaření, jak tomu bylo v
jiných regionech," říká hejt-
man Josef Pavel.
    Podle hejtmana žádný ze
stávajících ředitelů nemocnic
neudělal za svého působení

ve funkci nějakou vážnější
chybu.
    "Patří jim naopak náš dík
za to, že se vypořádali s po-
pulistickým gestem vlády na
osmnáctiprocentní navýšení
platů zaměstnancům bez na-
výšení prostředků na mzdy ze
státního rozpočtu. Navíc jen
díky jejich dobrému hospoda-
ření nemocnice nedluží distri-
butorům léčiv za léky. Nicmé-
ně připravujeme ve všech třech
nemocnicích audity, které bu-

dou zaměřeny jak na hospo-
daření nemocnic, tak na účet-
ní záležitosti," dodává hejt-
man.
    Audity hospodaření v ně-
kdejších okresních nemocni-
cích, které 1. lednem 2003 zři-
zovatelsky převzal Karlovar-
ský kraj, mají být dokončeny
do konce letošního dubna.
Součástí auditů bude i roz-
sáhlá finanční analýza nákla-
dů zdravotnických zařízení v
Karlovarském kraji.

Kraj trvá na oddlužení chebské nemocnice státem
    Vedení Karlovarského kraje
se nevzdává naděje, že se mu
podaří stát přimět, aby oddlužil
bývalou Okresní nemocnici v
Chebu. Od ledna přešla do sprá-
vy kraje i s dluhem 228 milionů
129 tisíc korun.
    "Trváme na oddlužení cheb-

ské nemocnice," potvrzuje hejt-
man Josef Pavel.
    Kraj již několik měsíců pou-
kazuje na to, že chebská ne-
mocnice na rozdíl od jiných po-
dobných zařízení nedluží di-
stributorům léčiv, nýbrž státu
za neplacené sociální pojištění
a za provoz. Dluh vznikl před

1. lednem 2003, kdy zřizovate-
lem nemocnice byl prostřed-
nictvím okresního úřadu stát.
    "Stát by se měl ke svému dlu-
hu přihlásit," říká hejtman.
    Oddlužení nemocnice se
chce kraj domáhat v případě
nezbytnosti i soudní cestou. Za-
tím ale chce vedení kraje vyčkat

dalších kroků ministerstva
zdravotnictví. Ministerstvo
chce se zástupci krajů vyjed-
návat o metodice vykazování
dluhů v zadlužených nemocni-
cích.
    "Tedy o tom, co bude vyka-
zováno jako dluh, a co nikoli,"
objasňuje hejtman Pavel.


