Karlovarský kraj

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2004

I. Úvod
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2004 (dále jen „rozpočet 2004“) je sestaven jako
vyrovnaný a vychází ze základních priorit a z nich vyplývajících skutečností. Karlovarský kraj se při
rozpracování návrhu rozpočtu 2004 zaměřuje mimo jiné zejména na následující priority:
Fond budoucnosti (EU) - Regionální rozvoj
Ve schváleném rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2003 rozhodlo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje o zřízení tzv. Fondu budoucnosti (EU), který zároveň naplnilo částkou 9 679 tis.
Kč. V červnu roku 2003 byl tento fond doplněn o finanční prostředky z výsledku hospodaření
Karlovarského kraje za rok 2002, a to částkou 54,5 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že plnění tohoto fondu z hlediska rozvoje kraje je strategicky důležité
pro podílení se na spolufinancování projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie a naplnění vize
rozvoje Karlovarského kraje v návaznosti na Program rozvoje Karlovarského kraje, bylo do návrhu
rozpočtu 2004 zařazeno na posílení Fondu budoucnosti (EU) dalších 15 mil. Kč. Fond budoucnosti
(EU) Karlovarského kraje by tedy po schválení návrhu rozpočtu 2004 představoval částku 79 mil. Kč.
To znamená, že pokud by Karlovarský kraj využil veškeré prostředky fondu, mohl by tak
alokovat na základě jednotlivých projektů po jejich realizaci dalších cca 75 - 80% finančních
prostředků strukturálních fondů a tyto prostředky by umožnily realizaci projektů v Karlovarském kraji
téměř ve výši 380 - 400 mil. Kč. Fond budoucnosti (EU) Karlovarského kraje je nejstrategičtějším
nástrojem k zabezpečení rozvoje celého regionu.
Mimo Fondu budoucnosti Karlovarský kraj ve svém návrhu rozpočtu 2004 významně
zohledňuje poskytování finančních prostředků na obnovu venkova, kde je navrhováno 15,2 mil. Kč,
tj. o 6 mil. Kč více, než poskytuje stát prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu.
Dále byla v rámci regionálního rozvoje Karlovarským krajem vytvořena pravidla
pro poskytování příspěvků, které napomáhají obcím a občanům v Karlovarském kraji podílet se
na jeho úspěšném rozvoji. Např. v rámci územně plánovací dokumentace obcí, malého a středního
podnikání, elektronizaci obecních úřadů nebo podpory využití příležitostí strukturálních fondů EU,
přičemž je navrhováno poskytnutí cca 4,1 mil. Kč do této oblasti. V neposlední řadě je pamatováno
na příspěvky na rozvoj cyklostezek v Karlovarském kraji ve výši 2,2 mil. Kč.
Dopravní infrastruktura
V oblasti dopravy se Karlovarský kraj svým návrhem rozpočtu 2004 zaměřuje zejména
na posílení zdroje investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, a to ve výši 60
mil. Kč. Oproti předchozím rokům zvolil Karlovarský kraj zásadní změnu přístupu k opravám
a údržbě silnic. Připravují se opravy poškozených úseků krajských komunikací tak, aby mohla být
zahájena v příštím roce I. etapa rekonstrukce a oprav souvislých úseků silnic II. a III. třídy
v Karlovarském kraji včetně oprav a rekonstrukce všech součástí za účelem zvýšení zbytkové
životnosti. Tento krok sleduje zkvalitnění dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji
z dlouhodobého pohledu.
Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví přispěl Karlovarský kraj v roce 2003 na nákup sanitních vozů
záchranným službám částkou 24 mil. Kč. V roce 2004 Karlovarský kraj v tomto trendu pokračuje
a navrhuje prostřednictvím rozpočtu 2004 přispět ke zvýšení kvality poskytování zdravotnické péče.
Na nákup sanitních vozů pro záchranné služby v Karlovarském kraji je navrhováno přispět
cca 10-ti miliony korun a dalšími 31 mil. Kč na ostatní plánované investice ve zdravotnictví.

V průběhu roku 2003 došlo k poklesu podpory lékařské služby první pomoci a tato byla nahrazena
právě razantním navýšením investičních prostředků v rámci rychlé zdravotnické záchranné služby,
jako efektivnějšího nástroje pro řešení života ohrožujících situací i v hůře dostupných lokalitách
Karlovarského kraje.

Kultura
V roce 2004 připravuje Karlovarský kraj zahájení výstavby budovy Krajské knihovny Karlovy
Vary. V roce 2002 se z Okresní knihovny Karlovy Vary stala knihovna krajská a v současné době
fungují krajské knihovny ve všech krajích České republiky. Krajská knihovna Karlovy Vary je
poslední svého druhu, která nemá k dispozici vlastní sídlo (budovu), jenž by jako multifunkční objekt
umožnilo mimo krajských knihovnických funkcí i setkávání organizací z oblasti neziskového sektoru
apod. V souvislosti s tím Karlovarský kraj na tuto akci přispívá ve svém návrhu rozpočtu 2004 částkou
25 mil. Kč.
Finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč navrhuje Karlovarský kraj poskytnout na obnovu
kulturních památek jejich vlastníkům, neboť tuto oblast považuje za jednu z těch, které byly
v minulosti ze strany státu zanedbávány. Snaží se ji podporovat i proto, že finanční možnosti vlastníků
jednotlivých kulturních památek mnohdy nepostačují ani k zajištění kvalitní údržby. Karlovarský kraj
je regionem s rozsáhlým potenciálem kulturních památek obrovské nominální i historické hodnoty,
pro které je navštěvován řadou turistů z celého světa a je nutné pečovat o jejich vzhled.
Sociální oblast
V rámci minimalizace disproporcí financování pečovatelské služby mezi bývalými okresy
připravil Karlovarský kraj ve svém návrhu rozpočtu 2004 posílení dalšími 6-ti mil. Kč nad rámec
státní dotace (5,7 mil. Kč) pro ty obce, které na svém území pečovatelskou službu zajišťují. Jako
všude na světě, i v Karlovarském kraji žijí občané, kteří se bez pomoci ostatních neobejdou. Z tohoto
důvodu je zajištění pečovatelské služby v našem kraji velmi nutnou záležitostí a nelze nadále přihlížet
nerovnému způsobu financování této služby ze strany státu. Karlovarský kraj se proto snaží vyrovnat
nebo alespoň přiblížit jednotlivé poskytovatele pečovatelské služby, zejména obce, úrovni
odpovídající potřebě ze strany nemohoucích občanů.
Další podporou Karlovarského kraje v této oblasti je poskytnutí prostředků pro nestátní
neziskové organizace působící v oblasti regionálních aktivit sociálních služeb ve výši cca 10,5 mil. Kč
a 2,3 mil. Kč na obnovu materiálně technické základny sociálních zařízení, tedy celkem 12,8 mil. Kč.
Školství
Do oblasti školství bylo ze strany Karlovarského kraje od doby, kdy převzal od státu školy
a školská zařízení, poskytováno značné množství investičních finančních prostředků v rámci jeho
možností. Již v druhém roce, kdy se Karlovarský kraj stal zřizovatelem školských zařízení, posílil tuto
oblast o cca 40 mil. Kč. V dalších letech v tomto trendu Karlovarský kraj pokračuje a celkový roční
rozpočet svých školských zařízení zvýšil od počátku roku 2002 o bezmála 60 mil. Kč. I v návrhu
rozpočtu na rok 2004 podporuje Karlovarský kraj tuto oblast investičními prostředky pro školy
a školská zařízení ve výši 25 mil. Kč.
Celkově je návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2004 koncipován v návaznosti
na plán rozvoje Karlovarského kraje schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje.
Za prioritu považuje v navrhované podobě zejména blížící se vstup České republiky
do Evropské unie a s ním související možnost alokace finančních prostředků strukturálních
fondů.

