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Záležitosti rozpočtu na rok 2011
Zastupitelé schválili poskytnutí půjčky z prostředků Pardubického kraje pro Pardubickou krajskou
nemocnici. Vedle finančních prostředků z vytvořené rezervy rady na vyrovnávací platby za
poskytování veřejné služby ve výši 117 milionů korun (PKN - 51 000 tis. Kč, Chrudimská nemocnice -
10 000 tis. Kč, Orlickoústecká nemocnice - 36 000 tis. Kč, Litomyšlská nemocnice - 10 000 tis. Kč,
Svitavská nemocnice - 10 000 tis. Kč) ještě zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí úvěru z krajského
rozpočtu ve výši 50 milionů korun krajské nemocnici. „Úvěr je určen na likvidaci závazků zařízení.
Cílem je pomoci řešit současnou ekonomickou situace Pardubického krajské nemocnice a na jeho
poskytnutí kraj využije volné prostředky ze svého rezervního fondu,“ řekl  náměstek hejtmana Roman
Línek zodpovědný za rozpočet. Jak uvedl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, tento krok
jednoznačně přispěje ke stabilizaci ekonomické situace v Pardubické krajské nemocnici: „Nemocnici
nehrozí insolventní řízení a věřitelé mohou být klidní, protože závazky budou moci být vyrovnány.“
 
Převod zřizovatelských funkcí k Domu dětí a mládeže Ústí nad Orlicí
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo převod zřizovatelských funkcí k Domu dětí a mládeže na
město Ústí nad Orlicí. Od 15. 9. 2011 mění tato instituce svoje působiště. Z nevyhovujících prostor se
přestěhuje do ústeckoorlické Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.   „Tímto krokem jsme
dokončili převod zřizovatelských funkcí k domům dětí a mládeže v Pardubickém kraji na obce, čímž
dojde ke sjednocení tohoto systému. Dosud byly některé domy dětí zřizovány Pardubickým krajem a
některé přímo obcemi,“ uvedla radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana
Pernicová. „Hlavním předmětem činnosti těchto organizací je poskytování zájmového vzdělávání pro
smysluplné naplnění volného času především dětí a mládeže z příslušných obcí,“ vysvětlila radní
Pernicová, proč kraj přistoupil k převodu zřizovatelských funkcí domů mládeže v Pardubickém kraji.  
 
Pardubický kraj přispěje 15 miliony Chrudimi na odstranění staré ekologické zátěže
Zastupitelé na svém dnešním jednání schválili dotaci městu Chrudim ve výši 15 milionů korun na
odstranění ohnisek znečistění bývalého státního podniku Transporta Chrudim, areál nový závod.
„Znečištění ohrožuje pitnou vodu látkami, které jsou zdraví škodlivé a ohrožují tím zdraví obyvatelstva
v Medlešicích a Dřenicích,“ uvedl Václav Kroutil, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a
venkov. Město Chrudim uspělo se žádostí o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
na odstranění ohnisek znečistění staré ekologické zátěže. „Dotace kraje je vyjádřením spoluúčasti na
evropském projektu. Částka umožní zahájit práce ještě v letošním roce,“ vysvětlil radní Kroutil.
    „Absolvovali jsme dlouhou řadu jednání. Doposud jsme byli ze zákona nuceni financovat pouze
důsledky. Nyní tímto krokem řešíme podstatu problému. Realizace této akce je pro kraj výhodná,
neboť dojde ke zkrácení provozu hydraulické clony, která stojí Pardubický kraj denně téměř dvacet
tisíc korun, ročně pak více než sedm milionů korun,“ uzavřel Kroutil.
  
Krajští zastupitelé podpořili muzea a památky
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě nebo křížek v Jablonném nad Orlicí. To jsou jen dva
z několika objektů, na jejichž obnovu se rozhodli přispět krajští zastupitelé. Na základě doporučení
krajské rady byly k podpoře vytipovány památky, jejichž obnova je mimořádně finančně náročná a
není ji možné zajistit jen z prostředků vlastníků. „ Bez naší pomoci by se jejich obnova vlekla mnoho
let“, řekla radní Jana Pernicová. Kromě Letohradu se peněz dočká i kostel v Trhové Kamenici, bude
provedena výměna části oken na zámku v Seči nebo oprava židovského hřbitova v Hroubovicích na
Chrudimsku. Peníze půjdou ale také na menší akce - na křížky v obcích Karle, Vysočina a Dřevíkov a v
městysu Včelákov. Zastupitelé však pamatovali také na ostatní kulturu. Schválili dotace na doplnění
expozice Vojenského muzea v Králíkách, na přípravu nového muzea v České Třebové nebo na
rekonstrukci kulturního domu v Orlickém Podhůří. Celkem už letos na podporu kultury a památek kraj
vyčlenil více než 20 milionů korun.
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