
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 21. jednání Rady Pardubického kraje

(3.10.2013)

Radní kraje navrhují personální změny ve společnosti OREDO

Návrh na odvolání jednatele ve společnosti Oredo, s. r. o., za Pardubický kraj Jiřího Krále odsouhlasili dnes krajští radní. Důvodem je jejich
dlouhodobá nespokojenost s činností jednatele při hájení zájmů regionu ve společnosti Oredo. „S politováním musím konstatovat, že pan
Král nemá již naší důvěru, neboť neplní úkoly, které mu kraj ukládá. Vrcholem bylo vyhlášení veřejné zakázky Oredem v hodnotě desítek
milionů korun na II. fázi projektu nového informačního systému, aniž by měl tento krok odsouhlasen zastupitelstvem a měl oporu v rozpočtu
Pardubického kraje,“ vysvětlil důvody odvolání náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Radní
ho chtějí nahradit Jiřím Pálkou, který pracuje na oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.
     Ke změně dojde také na postu předsedy dozorčí rady společnosti Oredo. Dosavadní člen dozorčí rady Dalibor Zelený se z pracovních
důvodů rozhodl na svou pozici rezignovat. Vystřídat by ho měl rovněž úředník krajského úřadu z odboru dopravy a dopravní obslužnosti
Pavel Říha. „Obě personální změny musí ještě odsouhlasit krajští zastupitelé a následně valná hromada společnosti Oredo. Očekávám, že
Královehradecký kraj jako padesátiprocentní vlastník společnosti bude respektovat rozhodnutí našich zastupitelů,“ nastínil další postup
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zastupitelstvo Pardubického kraje bude změny v Oredu projednávat 31. října na svém
mimořádném jednání.
     Pardubický kraj z důvodu nespokojenosti starostů obcí a cestujících s organizací jízdních řádů omezil spolupráci se společností Oredo
již v srpnu letošního roku. Přípravu jízdních řádů si kraj organizuje přímo prostřednictvím oddělení dopravní obslužnosti. Jako společník
v Oredu zůstává především kvůli dvěma evropským projektům modernizace odbavovacího a infor systému.
     Nemocnice už pracují společně ve čtyřech oblastech

     Rada kraje se zabývala postupem prací na transformaci nemocnic akutní lůžkové péče. Představenstva nemocnic se zaměřila na čtyři
klíčové oblasti, a to centralizaci obslužných činností, na společné nákupy zdravotnického materiálu, na personalistiku a v neposlední řadě
na propracování informačních a komunikačních systémů nemocnic. V každé oblasti je sestaven řešitelský tým a určen jeho vedoucí, který
předkládá představenstvu návrhy na konkrétní opatření. „V pěti nemocnicích se tak rozeběhly sjednocené a z jednoho místa řízené
procesy, které zahájily integraci řízení ještě před předpokládaným spojením do jedné firmy,“ uvedl 1. náměstek hejtman zodpovědný za
zdravotnictví Roman Línek.
     Hospodaření pardubické a orlickoústecké nemocnice se zlepšilo

     Rada kraje byla informována o úpravách finančních rozpočtů nemocnic. „Díky finanční pomoci z rozpočtu kraje formou vyrovnávací
platby se očekávaný deficit letošního roku, 174,5 milionu korun, snížil o částku 48 milionů. Účetní výsledky za osm měsíců roku naznačují,
že hospodaření nemocnic je ztrátové, ale vyvíjí se v souladu s předpoklady, u pardubické a orlickoústecké nemocnice jsou dokonce
významně lepší, byť ani tyto dvě nemocnice nedosahují kladného výsledku hospodaření,“ informoval 1. náměstek hejtmana zodpovědný za
zdravotnictví Roman Línek.
     Rada schválila vyhlášení grantů pro rok 2014

     Krajští radní rozhodli o vyhlášení grantových programů pro rok 2014 v devíti oblastech. Žadatelé budou moci podávat projekty v
oblastech územního plánování, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Kraj v grantech počítá i letos s ekovýchovnou, péčí o
životní prostředí nebo podporou začínajících včelařů. Vyhlášeny budou rovněž granty v kultuře a památkové péči, v oblasti sociálních věcí,
podpoře rozvoje zahraničních vztahů s důrazem na partnerské regiony. „Jenom v letošním roce bylo v rámci krajského grantového řízení
podpořeno 585 projektů za více než 45 milionů korun. Uvědomujeme si, že pro řadu obcí, organizací, sportovních klubů, ale i
poskytovatelů sociálních služeb je to důležitá pomoc,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
     Kraj zveřejní vyhlášení grantů 7. října na úřední desce. „Podrobné informace o jednotlivých programech, včetně formulářů žádostí, bude
možní získat na příslušných odborech krajského úřadu a dále na internetových stránkách Pardubického kraje,“ vysvětlil krajský radní
Zdenek Křišťál. Termíny pro příjem žádostí jsou stanoveny v konkrétních programech a jsou dva. Žadatelé mohou podávat projekty do 30.
listopadu 2013 nebo do 15. ledna 2014.
     Více informací: www.pardubickykraj.cz, odkaz Dotační programy a granty, pododkaz Probíhající grantové programy.
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