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Kraj pomohl záchranné službě a kojeneckému ústavu

Rada Pardubického kraje schválila navýšení provozního příspěvku Záchranné službě Pardubického
kraje o 7 122 000 korun. Důvodem bylo navýšení mzdových prostředků na základě závazku
vyplývajícího z Memoranda, které bylo podepsáno mezi ministrem zdravotnictví a Lékařským
odborovým klubem. „Zdravotnická záchranná služba stejně tak jako ostatní zařízení zvýšila od března
platy svým lékařům, avšak od pojišťoven tento příspěvek nedostává. Tato dotace kraje byla schválena
jako jednorázová a nyní bude záležet na dalším postoji ministerstva a pojišťoven pro úhrady v příštím
roce,“ uvedla radní Markéta Tauberová.

Investiční dotaci 400 tisíc korun schválila rada také Kojeneckému ústavu ve Svitavách. Je určena na
rekonstrukci havarijního stavu terasy. Jedná se o polovinu potřebné částky, zbytek si organizace
uhradí z vlastních investičních prostředků.

 

Regionální muzeum v Litomyšli má nového ředitele

Rada Pardubického kraje dnes jmenovala do funkce ředitele Regionálního muzea v Litomyšli.
S účinností od 1. října 2011 se jím stal René Klimeš. Ten po absolvování Fakulty historie a archivnictví
Univerzity Palackého v Olomouci pracoval od roku 1994 jako odborný pracovník v Okresním muzeu ve
Vysokém Mýtě. Posledních sedm let pracoval jako vedoucí sbírkového oddělení a zástupce ředitele
v Regionálním muzeu v Litomyšli. Rada poděkovala odcházejícímu řediteli Romanu Koškovi za dobrou
práci, kterou odvedl.

 

Zimní údržba silnic v kraji je připravena

Rada Pardubického kraje schválila Operační plán zimní údržby silnic pro zimní sezónu 2011-2012. Na
každém cestmistrovském pracovišti bude od 1. listopadu zřízen dispečink s nepřetržitou službou, pro
zajištění sjízdnosti silnic a zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy v zimním období. Aktuální
informace o sjízdnosti z jednotlivých dispečinků jsou automaticky zobrazovány a volně přístupné na
internetové adrese Správy a údržby silnic Pardubického kraje (www.suspk.cz).

Z celkové aktualizované délky spravované silniční sítě 3.625,185 km je v zimním období

udržováno 3.481,034 km (96 %) a ostatních 144,151 km (4 %) je zahrnuto do neudržovaných.
„Obdobně jako loňský rok je i letos výsledný rozsah neudržovaných úseků snížen, a to o 11 km,“
uvedl náměstek hejtmana Jan Tichý.

Plán obsahuje přesný popis úseků, v jakém pořadí je sjízdnost zajišťována, a teoretický čas dokončení
prací, včetně spotřeby materiálu při běžném zásahu. Dle plánu zimní údržby je udržovaná silniční síť
celého kraje rozdělena na 87 okruhů. Z toho vlastními prostředky je zajištěno 46 o celkové délce 1849
km, což je  53 %, a dodavatelsky 41 okruhů o celkové délce 1632 km, tedy 47 %.

 

Kraj vybral filmu pro analýzu využití kogeneračních technologií

Rada Pardubického kraje obdržela v rámci veřejné zakázky malého rozsahu tři nabídky na
vypracování analýzy vybraných budov v majetku Pardubického kraje, ve kterých by bylo možné ušetřit
na provozních a investičních nákladech využitím kogeneračních technologií. „Nejnižší nabídku nabídla
společnost ENEX GROUP s.r.o., se kterou bude uzavřena smlouva o dílo,“ řekl náměstek hejtmana
Roman Línek a pokračoval: „Předpokládám, že na základě této analýzy budou nejdéle koncem tohoto
roku vybrány všechny objekty v majetku kraje, které budou vhodné pro uplatnění kogenerační
technologie. Na ně pak budou vyhlášena výběrová řízení na dodavatele s cílem snížit provozní a
energetické náklady.“
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