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Zásah v nemocnici. Policie
vyšetřuje její hospodaření
V Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně
včera zasahovala hospodářská kriminálka.
Policie zatím na případ
uvalila informační embargo a mlčí i vedení
nemocnice.
Petra Procházková, Jana Fuksová
redaktorky MF DNES
ZLÍN Policisté v civilu vykládají
z auta plastové přepravky na dokumenty a mizí s nimi ve dveřích budovy ředitelství. Na chodníku zůstává
stát několik neoznačených aut.
Běžný návštěvník si velké policejní
akce, při které včera od rána zasahovala hospodářská kriminálka v nemocnici ve Zlíně, ani nevšiml.
A v utajení měla akce také zůstat.
„V Krajské nemocnici Tomáše Bati
probíhají úkony trestního řízení,
v tuto chvíli nebudeme poskytovat
žádné další informace,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Policisté zasahovali v 6. a 7. patře
ředitelství, kde kromě vedení nemocnice sídlí také ekonomické
a právní oddělení. „Jakmile to bude
možné, informace o důvodech,
proč sem policisté vnikli, uvolníme,“ dodala Kozumplíková.
Konkrétní nebyl ani člen dozorčí
rady a krajský radní odpovědný za
zdravotnictví Lubomír Nečas.
„Mohu potvrdit, že se to týká hospodaření nemocnice, víc teď ale nevím,“ uvedl.
„Důvody a příčiny neznám, je to
ale nemilá zpráva. O nemocnici se
pořád píše, jak špatně hospodaří, přitom fakta byla daleko příznivější,“
tvrdí MF DNES hejtman Stanislav Mišák. A obul se i do policie. „Když už
se to medializuje, měli by říct co
a jak, protože to potom vyvolává spekulace a nemocnici to ubližuje. Měli
to pustit ven, až se něco zjistí.“
Případ řeší krajská policie,
škoda nepřesahuje pět milionů
Podle zdroje MF DNES, který si přál
zůstat v anonymitě, by zásah mohl
naznačovat podezření z možného

Kvůli opravě
dálnice mají
autobusy zpoždění
Dlouhé kolony vozidel se v posledních dnech tvoří na silnici I/55 v Otrokovicích. Zpožďují se v nich také
autobusy MHD linky 55. „Tento týden jsme zaznamenali zpoždění některých spojů až o 15 minut, v pátek v minulém týdnu to bylo až 25
minut,“ uvedl hlavní dispečer
DSZO Josef Polách. U města je uzavřen pravý jízdní pruh dálnice D55
s tím, že exit 30 do Otrokovic je otevřen pouze pro sjezd. Tato uzavírka je plánovaná do 16. října. Auta
proto jezdí přes město, kde se tím
doprava zahušťuje a zpomaluje.
Komplikace na dálnici přitom nekončí, další práce jsou naplánovány až do 23. října. (vm)
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Lidovou stavbou
roku je muzeum
Vlachovska

Co hledá policie ve špitále? Policie se k včerejšímu zásahu v Krajské nemocnici T. Bati zatím nechce konkrétně vyjadřovat. „V tuto chvíli z pokynu státní
zástupkyně nebudeme poskytovat bližší informace,“ řekla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková (na snímku). Foto: Zdeněk Němec, MAFRA
propojení personálu a farmaceutických firem, které do nemocnice dodávají léky.
Jinou, ale také nepotvrzenou variantou, je spojení s trestním oznámením, které před dvěma lety podal na
vrchní státní zastupitelství Nadační
fond proti korupci. Šlo o podezření
ze spáchání několika trestných činů
– například úvěrového podvodu,
zkreslování hospodaření, případně
pletich při zadávání veřejných zakázek. Vše se mělo dít za minulého vedení nemocnice, tedy zhruba v letech 2008 až 2013.
„Přišli jsme na spoustu podivných
zakázek. Máme i vyjádření právníka, který potvrdil, že se nekonaly veřejné soutěže na dodávky za desítky
milionů korun, které se konat měly.
Tím nemocnice porušila nejen
zákon, ale i vnitřní předpisy,“ řekl
analytik Janusz Konieczny z fondu.

„Když už se to
medializuje, měli by
říct co a jak. Vyvolává
to spekulace
a nemocnici ubližuje.“
Stanislav Mišák, hejtman

Nemocnice měla údajně také manipulovat se zakázkami, když proplácela faktury ve vyšších částkách, než
bylo dohodnuto předem ve smlouvě. Konieczny zmínil také podezření

Tři góly nestačily, Slovácko
po přestřelce opouští pohár
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Jediným týmem z regionu v osmifinále fotbalového poháru je Zlín. Přibýt k němu
mohlo Slovácko, které ale podlehlo
3:4 po prodloužení Opavě.
Před pěti týdny Slovácko v přípravném zápase Opavu rozstřílelo
5:1. „Mezi přípravnými a pohárovými utkáními ale bývá přece jen rozdíl,“ varoval svůj tým kouč Slovácka Stanislav Levý.
Marně. Favorit se zápasem proti
čtvrtému celku druhé ligy protrápil. Varováním byla Žídkova hlavička do tyče. Slezský celek byl nebezpečnější a nic na tom nezměnil ani
krásný gól - skákavá střela k tyči od
slováckého Havlíka.
Schaffartzikovi následně vyrovnávací trefu sudí neuznal pro ofsajd.

Otrokovice

Střelec Záložník Marek Havlík vstřelil gól na 1:0. Foto: MAFRA

Po přestávce už ale branky opavských Žídka a Jurečky platily a hosté rázem vedly.
Pár set diváků na stadionu ještě o
půl hodiny déle zdržel náhradník
Ťok, který v 87. minutě krátce po
vstupu na hřiště z pětadvaceti metrů obloučkem zakončil do šibenice.
V následném prodloužení šlo Slovácko v 92. minutě dokonce do vedení zásluhou Hlúpikovy hlavičky
po Šimkově centru.
Jenže závěr první části prodloužení vyšel hostům. Nejprve Jursa ve
101. minutě hlavou srovnal. A rozuzlení přinesla 105. minuta. Po Košútově faulu rozhodčí nařídil pokutový kop, který Schaffartzik proměnil. Na další odpověď už se Slovácko nezmohlo. (raš)

ze zkreslování hospodářských výsledků, dvojitého proplácení projektové dokumentace nebo nákup přístroje, za který špitál mohl zaplatit
o 25 milionů korun méně.
„Zkoumali jsme to a bylo zcela nelogické, že vyhrála společnost s vyšší cenou,“ doplnil Konieczny.
Případem se podle něj zabývalo
okresní státní zastupitelství, od kterého fond nedostal žádné vyrozumění o odložení případu.
I z toho důvodu se Konieczny domnívá, že policie mohla hledat právě tyto dokumenty. Státní zastupitelství ale informaci během včerejška
nepotvrdilo.
Nicméně skutečnost, že se případu věnuje krajská policie, znamená,
že případná škoda z trestné činnosti
nepřesahuje pět milionů korun.
Ředitel Pavel Calábek byl včera patrně přítomen zásahu. Nejprve tele-
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fon nezvedal a později ho měl vypnutý.
Hospodaření nemocnice bylo dlouhodobě v nepořádku. Kraj ji uměle
oddlužil, když jí předával majetek
nebo poskytl půjčku, kterou později
změnil v dar. Zvýšil tím její jmění
a posílil pozici vůči dodavatelům.
Aktuálně je její ztráta z minulých let
206 milionů korun.
„V posledních třech letech ale hospodaří v kladných číslech a letos to
tak bude také. Předpokládám, že
zhruba za pět let může být dluh vyřešený,“ reagoval Nečas.
Mimochodem, zrovna včera dopoledne rozeslal kraj tiskovou zprávu,
v níž se ústy Nečase ohradil proti
tomu, že v předvolební kampani
hnutí ANO zaznívaly informace
o špatném hospodaření nemocnice.
V tu dobu už byli kriminalisté v kancelářích zlínského špitálu...

Zlínské hejtmanství udělilo Vlachovicím uznání Lidová stavba roku za
příkladnou obnovu lidové architektury v regionu za rekonstrukci
usedlosti číslo popisné 115. V tomto
objektu obec zřídila Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska.
Obce získala i kovovou tabulku na
dům, která bude ocenění připomínat, a odměnu 50 tisíc korun. Muzeum je vybaveno dobovým nábytkem i předměty, které nosili obyvatelé Vlachovic. Připomíná milníky
historie obce, mezi nimi i výbuchy
muničních skladů. Konají se zde
také různé akce. (ČTK)

Zlínský kraj

V regionu je
665 havarijních
kilometrů silnic
Ve Zlínském kraji je v havarijním
stavu 665 kilometrů vozovek druhé a třetí třídy, o 48 kilometrů
méně než před rokem. Dalších 313
kilometrů zařadili odborníci mezi
nevyhovující. Ve výborném stavu
je v regionu 261 z celkových 1 762
kilometrů krajských silnic, loni to
bylo jen 241 kilometrů. Cesty v regionu jsou hodnoceny od jedničky
do pětky jako ve škole. Průměrně
obstály na známku 3,46, loni to
bylo 3,58. (ČTK)

