
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 ze Zastupitelstva Pardubického kraje

(12.4.2012)

Grantové programy v oblastech územního plánování a regionálního rozvoje
 Zastupitelstvo Pardubického kraje ve čtvrtek 12. 4. 2012 schválilo poskytnutí grantů 53 obcím na pořízení územně plánovací
dokumentace. Celková částka činí 4,8 mil. Kč, dotace jedné obci maximálně 100 tis. Kč. "Vzhledem ke změnám legislativy v této oblasti,
která spočívá  v povinnosti obcí mít v roce 2015 aktualizovanou územně-plánovací dokumentaci, jsem velmi rád, že i při omezené výši
finančních prostředků se nám oproti roku 2011 podařilo navýšit  částku určenou pro tento program," konstatoval hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek.
Zastupitelstvo rovněž schválilo poskytnutí grantů na podporu projektů posilujících ekonomický rozvoj mikroregionů. Sedmi obcím, které
jsou v rámci Programu rozvoje Pardubického kraje označeny jako problémové, pošlou  3,11 mil. Kč. Hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek upřesňuje: "Mezi podpořenými projekty je například vybudování cyklostezky k průmyslové zóně ve Svitavách nebo  rekonstrukce
kulturního domu v Čankovicích, který bude sloužit pro  podnikatelské účely.“
 
Na cestovní ruch přidal kraj více než milion korun
Na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji kraj rozdělil 4,8 milionu korun mezi 22 projektů. „Přestože
přetrvává hospodářská krize, tak jsme letos mezi žadatele rozdělili o 1,3 milionu korun více. Je nám jasné, že lidé starající se o cestovní
ruch potřebují pomoc. Podpořili jsme  zejména projekty, které mají širší regionální význam,“ vysvětlil strategii radní pro cestovní ruch
Miroslav Stejskal. Na příkladech radní uvedl, kdo v grantovém řízení uspěl. „Vojenské muzeum Králíky se podílí na vytvoření uceleného
informačního systému na území kraje, proto společnost AMYFORT obdrží 72 150 Kč, aby mohla zřídit informační systém pro návštěvníky.
Na vybavení odpočívadla pro turisty v areálu Muzea řemesel v Letohradě doporučila rada částku 50 tisíc korun, doplnění infrastruktury
významného turistického cíle, kterým Suchý vrch je, podpoříme částkou 150 tisíc korun.“  Padesát tisíc korun dostane také Průmyslové
muzeum v Mladějově, kde se chystají opravit budovy bývalé parní elektrárny. Pro středověký hrad Svojanov zakoupí vlastník, město
Polička, vybavení pro konání kulturních akcí. Město Hlinsko uspělo s žádostí na podporu expozice masopustních obchůzek a masek na
Hlinecku.
 
Převod zřizovatelských funkcí k základním uměleckým školám
Zastupitelé dnes schválili dokončení převodu zřizovatelských funkcí ke zbylým třem základním uměleckým školám z Pardubického kraje na
příslušná města. Tím také došlo ke sjednocení tohoto systému. „V základních uměleckých školách se vzdělávání účastní především děti a
mládež z příslušných obcí, proto budou po dohodě s jednotlivými městy k 1. červenci 2012 převedeny dvě základní umělecké školy na
Statutární město Pardubice a k 1. září 2012 bude převedena poslední ZUŠ na město Vysoké Mýto,“ informovala radní pro školství Jana
Pernicová. Ostatní ZUŠ byly převedeny na sídelní města už v dřívějších letech.
 
V Žamberku se sloučí dvě školy
Na žádost ředitelky Speciální základní školy Žamberk a po dohodě s ředitelkou Odborného učiliště Žamberk odsouhlasili zastupitelé kraje
sloučení Speciální základní školy a Odborného učiliště v Žamberku. Dojde k němu k 1. červenci letošního roku a nástupnickou organizací
bude Odborné učiliště. Důvodem je nenaplněnost Speciální základní školy Žamberk a další postupný úbytek žáků. Sloučení výše
uvedených příspěvkových organizací je dalším krokem směřujícím k optimalizaci sítě škol na území Pardubického kraje. „Úspory, které
přinese zánik jednoho ředitelského místa a kumulace ekonomických agend, budou využity k dalšímu zkvalitnění speciálního školství,“
uvedla radní Pernicová.
 
Granty v sociální oblasti jdou i na dopravu znevýhodněných
Po Radě Pardubického kraje dnes návrhy grantové komise posuzovali i členové zastupitelstva. Odsouhlasili podporu například pro
potravinovou pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Oblastní charity Nové Hrady, dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů nebo
senior dopravu Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Významnou podporu obdržela i ZŠ Svítání na dopravu dětí se zdravotním
postižením.
 
Dotace oživí vzácné malby tvrze na Orlici
Dotaci sto tisíc korun schválilo krajské zastupitelstvo také pro záchranu renesančních maleb a sgrafitové výzdoby tvrze na Orlici. Vzácné
malby tu byly objeveny v průběhu celkové rekonstrukce tvrze. Jedná se o jedinečná umělecká díla pocházející z období renesance. Výskyt
takto cenných kulturních památek je na území Pardubického kraje velmi vzácný. Figurální nástěnné malby se dají srovnávat s malbami v
interiéru zámku Pardubice a figurální sgrafita mají obdobu jen na druhém nádvoří zámku v Litomyšli. Vlastník této kulturní památky požádal
Pardubický kraj o poskytnutí dotace na restaurování této umělecké výzdoby, která bude prezentována ve veřejně přístupných prostorách
tvrze. Celkové náklady restaurátorských prací přesáhnou 630 tisíc korun.
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