
Radní usedli ke společnému stolu s poslanci a senátory

(12.9.2011)

Pardubice - Hejtman a krajští radní se dnes setkali s poslanci a senátory zvolenými za Pardubický kraj.
Společným jednáním strávili více než dvě hodiny. Řešili mimo jiné zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti.  Vedení krajské samosprávy politiky požádalo, aby podpořili připomínky kraje
k legislativní novele o zadávání veřejných zakázek. Hovořili rovněž o připravované sociální reformě
nebo aktuálním stavu ve školství.  
      „Vloni jste nám reálně pomohli v parlamentu prosadit dotace na sociální oblast v plné výši. Věřím,
že budeme problémy, které se dotýkají kraje,  řešit společně i letos,“ pochválil hejtman Radko
Martínek spolupráci s volenými zástupci.
     Problematickým tématem zůstává zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti podepsané
předchozí vládou, hetmany i Asociací krajů ČR. „Za  Pardubický kraj jsme připraveni na kompromis,
nebudeme požadovat od státu valorizaci účelové dotace na dopravní obslužnost, ale nemůžeme
souhlasit se snížením dotace o 600 milionů korun,“ sdělil hejtman na společné schůzce s poslanci a
senátory.  
Na jednání představil  náměstek Jan Tichý kroky, které kraj učinil při optimalizaci dopravní obslužnosti
v Pardubickém kraji. O změnách ve školství informovala radní Jana Pernicová. Obrátila se na kolegy
s prosbou, aby v parlamentu apelovali na ministra školství, v jehož kompetenci je odtajnění výsledků
státních maturit.
     Tématem jednání byla také zkušenost Pardubického kraje s řešením mimořádných událostí. Radní
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil upozornil na legislativní vakuum
při řešení těchto situací, které ohrožují bezpečnost občanů: „Je třeba, aby zákony o odpadech, o
integrovaném záchranném systému a o požární ochraně byly velmi úzce provázány, protože v
současné době zákony „umí řešit“ pouze vlastní represivní zásah jednotlivých složek, nikoliv nezbytná
preventivní opatření, když se ještě nic neděje a nebezpečí pouze hrozí.“
     Krajská samospráva s poslanci a senátory také probrala sociální reformu. Zazněly úvahy o
případných změnách v rozpočtových určení daní.
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