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Vedení kraje trápí dluh chebské
nemocnice ve výši 155 milionů
Vysoce zadlužená okresní
nemocnice v Chebu se stává
noční můrou karlovarských
krajských úředníků. Koncem
roku totiž nemocnice ze zákona přejde do správy Karlovarského kraje. Jeho představitelé již měsíce usilují o to,
aby do té doby byl vyřešen
dluh nemocnice dosahující astronomické výše 155 milionů
korun. Největší část dluhu
vznikla v letech 1995 − 96.
"Je to velmi horký brambor.
Dluhy jsou vysoké a krajské
zdravotnictví malé," říká zástupce hejtmana Petr Horký.
Kraj se převzetí nemocnice
nemůže vyhnout. "Kraje přebírají organizace ze zákona se
všemi závazky a pohledávkami," doplňuje Petr Horký a
pokračuje: "Kraj se proto snaží docílit nápravy mimo jiné
u zřizovatele nemocnice, chebského okresního úřadu. Vedeme i jiná jednání přímo na

příslušných
ministerstvech,
ale domníváme se, že nemůžeme zřizovatele nechat v nečinnosti."
Skutečnost, že na kraj přejde dluh ve výši více než třetiny celoročního krajského
rozpočtu, je trpká i kvůli tomu, že legislativa upravující
příjmy krajů s takovou eventualitou nepočítá.
"Rozpočtové určení daní
stanovuje daňové příjmy tak,
aby stačily na zajištění jednotlivých funkcí kraje, ne už
na pokrytí všech mimořádných záležitostí. O tom, že by
pro kraj bylo finančně velice
náročné převzít nemocnici i s
dluhy, svědčí fakt, že rozpočet
celého kraje pro letošní rok činí přibližně 403 miliony korun. Na zaplacení dluhu by v
tomto případě padla podstatná část peněz určených na
chod celého regionu," zpřesňuje ředitel Krajského úřadu

Karlovarského kraje Roman
Rokůsek.
Dluh chebskou nemocnici
provozně naštěstí nepostihuje. Nemocnice se totiž už před
dvěma roky zbavila dluhů vůči svým dodavatelům a dluží
už pouze státu za sociální a
zdravotní pojištění svých zaměstnanců. Asi 100 milionů
z celkové výše dluhu přitom
činí samotné penále.
Okresní úřad i představitelé
kraje doufají, že se jim podaří
na ministerstvu financí docílit
alespoň odpuštění penále. To
je ale možné až po vyrovnání
dlužné částky.
"Nejméně tři čtvrtiny ze zbývajících 55 milionů by se daly
splatit prodejem nemovitostí,
které nemocnice nutně nepotřebuje. I když to považuji až
za krajní řešení. Budeme hledat jiné cesty," dodává zástupce hejtmana pro oblast
zdravotnictví a školství Petr
Horký.

KRÁTCE

Kraj finančně pomáhá
poškozeným obcím

Pamětním listem hejtmana bylo za práci v Krizovém štábu kraje
oceněno také velení profesionálního Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje (HZS KK). Ocenění převzal z rukou hejtmana
náměstek ředitele HZS KK Oldřich Volf.

Záchranáře ocenil hejtman
a šéfové HZS a Policie ČR
Třinácti jednotkám dobrovolných hasičů z Karlovarského kraje udělil 9. září za
pomoc při záplavách v různých koutech České republiky, které letos v srpnu postihla velká voda, Pamětní list
hejtman kraje Josef Pavel.
Ke slavnostnímu poděkování dobrovolným i profesionálním hasičům, policistům a
členům Horské služby se připojili samozřejmě také ředitel

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (HZS
KK) Zdeněk Teplý a ředitel
Krajské správy Policie ČR
Plzeň Antonín Moltaš.
"Dobrovolní hasiči zasahovali v Neratovicích, Kralupech
nad Vltavou a v Lovosicích.
Jim patří náš obdiv a také náš
velký dík," uvedl v úvodním
proslovu v karlovarském Poštovním dvoře hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

Velké škody v Karlovarském kraji způsobila voda poničením komunikací, lávek,
cyklostezek, obecních mostů
a požárních nádrží. Největší
problém mají s nápravami povodňových škod obce Nové
Hamry a Pernink.
V Nových Hamrech dosáhl
podíl škod na celkovém ročním rozpočtu obce 39% a v
Perninku 11%. Ve zbytku obcí
to je kolem dvou až pěti procent.
Proto Rada kraje rozhodla
o finanční pomoci obci Nové
Hamry ve výši do 2 milionů
660 tisíc korun a obci Pernink
do výše 340 tisíc korun. Jedná
se o prostředky z krajského
povodňového konta.
Kraj bude kontrolovat, zda
jsou účelně a hospodárně vynakládány.

O vítězi hejtmanského
mobilu je rozhodnuto
Do prázdninové výtvarné
soutěže o mobilní telefon,
kterou na své internetové
stránce vyhlásil Karlovarský
kraj, se zapojilo celkem 23
dětí. Dnes dopoledne předá
hejtman ceny čtyřem nejlepším. Mobil vyhrál 14letý Tomáš Zeman z Horního Slavkova.
"Takový zájem ze strany
dětí jsme při prvním ročníku
soutěže nečekali. V příštím roce budeme v soutěži pro děti
na naší webové stránce určitě
pokračovat," říká tiskový
mluvčí Karlovarského kraje
Tomáš Svoboda.

Povodňové šeky předali občanům z povodněmi postižených obcí při tiskové konferenci krajského úřadu
zástupce hejtmana Petr Horký a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel (na fotografii zleva).

Postižení záplavami dostali
od kraje celkem 356 500 Kč
Povodňové šeky v celkové
hodnotě 356 500 Kč předal 6.
září hejtman kraje Josef Pavel
deseti občanům, kterým voda
při srpnových záplavách poškodila domovy.
"Odškodnění za zničený
majetek představuje polovinu
z celkové škody, kterou způsobila povodeň fyzickým osobám v kraji," uvedl při předávání šeků postiženým hejtman Josef Pavel.
O rychlé a adresné finanční
pomoci povodněmi poškozeným občanům regionu rozhodla Rada kraje. Z rukou
hejtmana Josefa Pavla tak lidé
z Merklína, Nových Hamrů a
Karlových Varů dostali částky
v různé výši od jednoho a půl
tisíce až po 85 tisíc korun.
"Jsme přesvědčeni o tom,

že kdo rychle dává, dvakrát
dává. Proto Rada kraje rozhodla o finanční pomoci potřebným velmi rychle. Doufáme, že vzniklé škody na obydlích se postiženým podaří odstranit dřív než začne zima,"
dodal hejtman.
Poškozeni byli lidé v Karlových Varech a Nových Hamrech a Merklíně na Karlovarsku. Nejvyšší částka na poloviční úhradu škod činila
85.000 korun, nejnižší 1500
korun.
Mnohem vyšší škody byly
v kraji vyčísleny na majetku
právnických osob. Převážná
většina jich vznikla v okrese
Karlovy Vary. V souhrnu činil
rozsah veškerých škod v kraji
105 milionů korun. Povodně

Karlovarský kraj odstartoval
zcela novou éru TOURFILMu
Ve Slavnostním sále karlovarského Grandhotelu Pupp
proběhl ve dnech 25. až 26.
září jubilejní 35. ročník mezinárodního festivalu filmů a videospotů s tématikou cestovního ruchu TOURFILM 2002.
Nejstarší filmový festival na
světě zaměřený na snímky o
cestovním ruchu dostal však
díky iniciativě Karlovarského
kraje pro náš region zcela novou dimenzi.
Už 24. září dopoledne přihlížely zkušebním projekcím
v kinosálu lázeňského hotelu
Thermal stovky studentů.
"Kraj inicioval samosatné
projekce pro střední školy z
karlovarského regionu, jejichž
učební náplň souvisí s cestovním ruchem a lázeňstvím.
Chceme umožnit našim stu-

dentům, aby mohli projekce
zhlédnout. Promítání se totiž
tradičně uskutečňuje v časech,
kdy probíhá vyučování. Proto
jsem v dostatečném předstihu
inicioval tuto novinku. Náš
kraj potřebuje lidi vzdělané v
oborech cestovního ruchu a
právě Tourfilm může být impulsem, který středoškolákům
ukáže cestu. Pořadatelé letos
oslovili pro zkušební projekce
pouze karlovarské školy, na
příští rok už ale přislíbili Den
středních škol Karlovarského
kraje," říká hejtman Josef Pavel.
Festival je tradičně významnou celospolečenskou
událostí, kterou doprovází velká publicita, zájem sdělovacích prostředků a v neposlední řadě velká účast českých a

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
má ve svých řadách dva nové členy
Kraj podepsal smlouvu s RHK
Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsal 30. srpna Karlovarský
kraj s Regionální hospodářskou komorou Poohří (RHK). Hospodářská komora zastupuje 234 firem z regionu, které zaměstnávají
více než 18 tisíc pracovníků, spolupracovala s krajem už v minulosti. Podpis smlouvy o spolupráci byl tedy aktem už spíše
symbolickým a stvrzujícím. Od spolupráce si oba subjekty slibují
především možnost lepšího a kvalitnějšího začleňování do evropských struktur při vstupu naší země do Evropské unie a oboustranně potřebnou informovanost. "Zabývat se budeme též přípravou firem i živnostníků na čerpání dotací a podpor z fondů
jak České republiky, tak Evropské unie," poznamenal předseda
RHK Miroslav Krejčí. Hejtman kraje Josef Pavel dodal, že spolupráce mimo jiné umožní i přesnější mapování požadavků a potřeb
podnikatelské sféry v souvislosti s rozvojem Karlovarského kraje.

Václav Hanzl zná prostředí
zasedání krajského
zastupitelstva velice dobře, ani
Petr Fiedler nebyl na jednání
vrcholného orgánu kraje poprvé.
Novými členy Zastupitelstva Karlovarského kraje se na
jeho posledním zasedání 19.
září po složení poslaneckého
slibu stali Václav Hanzl
(ČSSD) a Petr Fiedler (ODS).
Petr Fiedler, starosta města
Jáchymov,
v poslanecké
lavici
nahradil
svého stranického

poničily majetek deseti obcí v
celkové hodnotě 27,5 milionu
korun. Na silnicích druhé a
třetí třídy v majetku kraje
vznikly škody 25,2 milionu
korun. České dráhy utrpěly v
kraji škody za 15,3 milionu
korun, Lesy ČR 4,2 milionu
korun.
Krajská správa a údržba silnic obdržela od Státního fondu dopravní infrastruktury 6
milionů korun, což je necelá
čtvrtina prostředků, které kraj
na opravu silnic po srpnových
záplavách potřebuje.
Krajské zastupitelstvo uvolnilo z rozpočtu kraje na likvidaci škod 1 milion korun. Přes
3 miliony korun získal kraj
od dárců na povodňové konto,
které zřídil.

kolegu Miloše Pateru, který
byl zvolen poslancem českého
parlamentu a na svůj mandát
v krajském zastupitelstvu rezignoval.
Václav
Hanzl, zastupitel
města Ostrov, práci
v zastupitelstvu přebírá
po
Václavu Jozovi, který počátkem září
zemřel po dlouhé těžké nemoci.
Památku Václava Jozy uctili
krajští poslanci v úvodu své
schůze symbolickou minutou
ticha. Jozovo místo v Jed-

nacím sále zastupitelstva zůstalo 19. září neobsazeno. Na
lavici poslance stála vzpomínková fotografie s rudým
karafiátem...
"Zatím jsem se zúčastnil téměř všech jednání jako předseda finanční komise, takže
pro mě není zasedání krajského zastupitelstva ničím novým. Raději bych ale dál seděl
na galerii, jen kdyby dál v poslaneckých lavicích seděl kamarád Václav Joza. Proto jsem
ani nebyl nijak nadšen, když
mi kolegové k získání mandátu gratulovali," vyjádřil
svůj vztah k zesnulému poslanci a předsedovi zdravotní
a sociální komise Václav
Hanzl.

zahraničních
návštěvníků.
Svědčí o tom i množství přihlášených snímků. Letos bylo
ze 102 zemí přihlášeno 336
filmů.
Převážnou část odborného
publika tvořili zástupci oficiálních institucí cestovního ruchu − hejtmani, primátoři, starostové, ředitelé odborů pro
cestovní ruch krajských, městských a obecních úřadů a dále
diplomaté, ambasadoři, manažeři největších společností
podnikajících v cestovním ruchu.
Tradičně nechyběli zástupci světových a českých cestovních kanceláří, leteckých a
dopravních společností, hotelových řetězců, investoři v
cestovním ruchu a filmoví režiséři a producenti.

Krajský úřad
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