
AKTUALITY

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Informace z 18. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

(23.2.2012)

Rozpočet kraje 2012 naroste o 93 milionů korun

Krajští zastupitelé schválili navýšení rozpočtu Pardubického kraje o 93 milionů korun. „Částku 48,5 milionů korun jsme ušetřili ve výdajích
roku 2011 díky poměrně restriktivní finanční politice, ale také důsledným sledováním účelu čerpání ze strany celkového správce rozpočtu.
Zbylých 44,5 milionu korun bylo přesunuto z nevyčerpaných prostředků určených na přípravu a realizaci staveb do roku 2012,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek zodpovědný za finance a majetek.
Finanční prostředky nevyčerpané na rozestavěné investice budou převedeny na stejný účel k jejich dokončení. „Uspořené prostředky na
běžných výdajích budou použity na řešení financování nezbytných potřeb jednotlivých kapitol, mezi které patří i posílení zdrojů na
financování provozu středních škol a učilišť, dopravní obslužnost, sociálních služeb, ale také na mimořádnou splátku úvěrů přijatých od
Evropské investiční banky vč. příslušných úroků, na expertní a poradenskou činnost v nastavení kontrolních mechanismů nad
hospodařením nemocnic v oblasti nákupů zdravotní techniky a k vyhodnocování plateb za zdravotní péči vůči zdravotním pojišťovnám,"
doplnil náměstek hejtmana Línek.
 
Krajští zastupitelé přidělovali peníze dobrovolným hasičům

Pardubickému kraji byla na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR letos v lednu přidělena účelová neinvestiční dotace na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, a to ve výši 4, 064 milionu korun. Zastupitelstvo Pardubického kraje v první etapě rozdělilo 2,5
milionu korun z této dotace ve prospěch 23 dobrovolným hasičským sborům v kraji, které drží pohotovost a jsou schopny vyjet do pěti
minut od vyrozumění operačního střediska. „Velmi nás znepokojuje, že stát každoročně snižuje finanční příspěvky na činnost dobrovolných
hasičských sborů. Před čtyřmi lety kraj mohl rozdělovat o téměř dva miliony více. Je tím vážně ohrožena akceschopnost jednotek
dobrovolných hasičů. Přitom počty jejich zásahů v posledních letech narůstají a v řadě případů jsou prvním, kdo je schopný poskytnout
pomoc,“ říká hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a dodává: „Dotace Pardubického kraje na vybavení dobrovolných hasičů jsou na
rozdíl od státních stabilní, již čtvrtý rok dáváme dobrovolným hasičům částku pět milionů korun.“
 
Jihomoravský kraj uhradí Pardubickému kraji náklady za dopravu

Krajské zastupitelstvo schválilo smlouvu o úhradě nákladů na kompenzaci zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Pardubickým a Jihomoravským krajem. „V rámci finančního vyrovnání v roce 2012 nám Jihomoravský kraj uhradí 229 tisíc  korun za
zajištění veřejné dopravy. Smlouva navíc minimalizuje přestupy cestujících mezi autobusovými spoji na hranicích obou krajů a umožní tak
větší komfort cestování,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Tichý, zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice.
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