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1. FINANCE
Zodpovídá hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Rozpočet Pardubického kraje byl sestaven v souladu se zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, a v souladu
se zákonem o krajích, v aktuálním znění, a splňuje požadavky na vyvážený
a trvalý rozvoj kraje. Návrh rozpočtu Pk na rok 2018 zohledňuje reálné finanční
možnosti kraje a kryje všechny zákonné a smluvní závazky kraje.
Hlavními prioritami rozpočtu Pk na rok 2018 jsou:
 finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje
 realizace investičních projektů včetně projektů kofinancovaných z fondů
EU = péče o majetek kraje a jeho přirozenou obnovu
 zajištění provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních
úspor a zapojování fondů
 udržení zadluženosti kraje na přijatelné úrovni neohrožující fungování
kraje a umožňující plnění všech zákonných povinností kraje vč. dodržení
splátkových kalendářů a úhrady závazků kraje
Dne 12. 12. 2017 byl na Zastupitelstvu Pardubického kraje schválen
rozpočet na rok 2018 v oblasti příjmů po konsolidaci 4.147.878.600 Kč, výdajů
po konsolidaci 4.410.710.400 Kč a salda 262.831.800 Kč. V současnosti
Pardubický kraj splácí dlouhodobé úvěry vyčíslené k 1. 1. 2018 v hodnotě
1.004.970.348,87 Kč.
Příspěvek na výkon státní správy pro obce Pardubického kraje byl
stanoven na rok 2018 ve výši 486.807.200 Kč.
Vybrané dotační tituly pro obce z rozpočtu Pk 2018:
 Program obnovy venkova – 66.000.000 Kč
 Programová dotace lesní hospodářství – 1.000.000 Kč
 Dotace - ochrana ovzduší – 2.172.000 Kč
 Dotace na odstraňování povodňových škod – 300.000 Kč
 Dotace na drobné vodohospodářské akce – 6.236.000 Kč
 Programová dotace na rozvoj vodovodů a kanalizací – 35.869.000 Kč
 Kofinancování projektů EU v oblasti odvádění a čištění odpadních vod –
10.500.000 Kč
 Územní plánování – 2.850.000 Kč
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Podpora budování infrastruktury pro cestovní ruch – 8.000.000 Kč
Podpora rozvoje cestovního ruchu – 4.950.000 Kč
Dotace TIC na území Pk – 1.500.000 Kč
Dotace na sport a volnočasové aktivity – 8.000.000 Kč
Programová dotace na vybavení jednotek požární ochrany – 7.000.000
Kč
 Finanční dary na mimořádné události – 8.000.000 Kč
Do upraveného rozpočtu Pk roku 2018 je zapojen přebytek hospodaření
za rok 2017 ze sdílených daní ve výši 473.826.078,20 Kč.
Největší částka, tj. 220.000.000 Kč, byla přidělena do odvětví dopravy
a silničního hospodářství především na modernizace a rekonstrukce silnic II.
a III. třídy v Pardubickém kraji a na další projekční přípravu v kapitole Doprava
a silniční hospodářství.
Částka 55.000.000 Kč byla schválena na projektové dokumentace
a investice v oblasti školství, především na péči o majetek Pardubického kraje,
předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, a jeho přirozenou
obnovu.
Stejná částka, tj. 55.000.000 Kč, byla určena do odvětví kultury
a památkové péče na projektovou dokumentaci a investice v této oblasti.
Do kapitoly Zdravotnictví bylo zapojeno 50.000.000 Kč na realizace
investic v Nemocnici Pardubického kraje a zdravotnických příspěvkových
organizacích. Zbývající prostředky jsou určeny na programové dotace
Pardubického kraje, investice v dalších odvětvích nebo ponechány v rezervě.
Finanční vypořádání Pardubického kraje s kapitolou Všeobecná
pokladní správa (dále jen „VPS“) proběhlo v termínu dle vyhlášky č. 367/2015
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními aktivy a Národním fondem. Pardubický kraj obdržel v roce
2017 z kapitoly VPS 2.264.628,90 Kč. Průtokové dotace z VPS obdržely obce
prostřednictvím Pk.
Účelová dotace na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s ÚZ 98071 byla
poskytnuta obcím Pk v celkové výši 17.300.000,00 Kč. Při finančním
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vypořádání přijal Pardubický kraj vratky od obcí v celkové výši 2.456.093,77
Kč. Z těchto prostředků budou dokryty níže uvedeným obcím překročené
výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v celkové výši 920.558,12 Kč. Částka ve výši 1.535.535,65 Kč bude
odvedena poskytovateli v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání.
Ve lhůtě stanovené vyhláškou o finančním vypořádání nebyly na účet
Pardubického kraje odvedeny vratky v celkové výši 69.130,95 Kč, čímž se
některé obce dopustily porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, v aktuálním znění. Příjemci odvedou vratky do státního
rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu.
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2. MAJETEK A INVESTICE
Zodpovídá 1. náměstek hejtmana Roman Línek

1. Majetek
Pardubický kraj spolupracuje s obcemi na vypořádání pozemků pod
komunikacemi v režimu tzv. staré zátěže, tj. vypořádává pozemky pod
silnicemi II. a III. tříd, které jsou ve vlastnictví obcí a současně pozemky pod
místními komunikacemi (typicky chodníky podél silnic ve vlastnictví
Pardubického kraje). V těchto případech je preferována směna pozemků,
případně bezúplatný převod. Je snahou Pardubického kraje vyřizovat žádosti
tohoto typu přednostně i z důvodu možnosti čerpání dotací.
V ostatních případech je při převodu nemovitých věcí ať už z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obcí, nebo naopak rovněž preferována
směna, případně bezúplatný převod, vždy dle dohody politické reprezentace
kraje s představiteli obcí.
2. Investice
Při přípravě a realizaci investic jsou ze strany Pardubického kraje vždy
preferována předběžná jednání s příslušnými obcemi z hlediska zájmů
sledovaných obcemi, na jejichž území bude investiční činnost kraje prováděna.
V případě staveb dopravní infrastruktury je snaha najít takové řešení realizace
investičního záměru, aby obce a jejich občané byli co nejméně zatěžováni
výstavbou, objízdnými trasami a dopravními omezeními.
Do budoucna počítá Pardubický kraj s užší spoluprací s obcemi v otázce
získávání vlastnických práv k pozemkům, které jsou potřebné pro realizaci
investiční činnosti Pardubického kraje v dopravní infrastruktuře, především
u projektů spolufinancovaných z prostředků EU, aby bylo možné předejít
případným vyvlastněním (odejmutím nebo omezením vlastnického práva
k nemovitým věcem potřebným pro realizaci staveb).
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3. KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Zodpovídá 1. náměstek hejtmana Roman Línek

1. Regionální funkce knihoven
Na základě zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovnický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zodpovídá Krajská knihovna v Pardubicích (KK) za výkon
regionálních funkcí na území Pardubického kraje. Dle zákona k tomu rovněž
pověřila již v začátcích systému (rok 2002 a 2003) tři bývalé okresní knihovny
v okresech Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Ty obsluhují své regiony.
Od roku 2005 jsou tyto služby ze zákona financovány Pardubickým krajem,
který každoročně uzavírá se zřizovateli pověřených knihoven smlouvy
o poskytnutí dotace na regionální funkce. Krajská knihovna i pověřené
knihovny zajišťují služby knihovnám v malých městech a obcích, především se
soustředí na knihovny s dobrovolnými knihovníky. V Pardubickém kraji probíhá
výkon regionálních funkcí dvěma systémy. Městská knihovna v Chrudimi
obsluhuje celý svěřený region sama, ostatní tři regiony postupují systémem
objednávek služeb u větších profesionálních knihoven.
Dotace Pardubického kraje poskytnuté na výkon regionálních funkcí
v letech 2007 – 2018:
Rok
Výše
dotace

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem
7

7,2

7,2

5,85

5,85

5,85

4

4

6

6

6

6

70,95

Hlavním cílem knihoven je podpořit rozvoj vzdělanosti a zkvalitnit kulturní
a společenský život i těch nejmenších obcí v kraji. Tyto služby (regionální
funkce) jsou pro knihovny bezplatné, neboť náklady na jejich zajištění
krajskými a pověřenými knihovnami jsou financovány z rozpočtů krajů.
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2. Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče
Pardubický kraj vyhlašuje každoročně dotační program Podpory kultury
a památkové péče. Na rok 2018 byl vyhlášen dne 13. 11. 2017 (R/710/17).
Finanční alokace podprogramů v jednotlivých letech (v tis. Kč):
Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

1 – podpora kulturních aktivit

2 000

2 500

2 900

2 900

2 – podpora preventivní péče o
sbírky muzeí a galerií

1 000

1 000

1 200

1 200

3 – podpora památkové péče

7 300

8 800

14 200

14 200

4 – podpora subjektů činných
v oblasti kultury – dotace

1 000

1 000

3 200

4 200

340

340

330

330

6 – podpora profesionálních
souborů

6 500

6 500

9 000

9 000

CELKEM

18 140 20 140

30 830

31 830

Podprogram

4 – podpora subjektů činných
v oblasti kultury – krajské a národní
přehlídky

3. Národní kulturní památky v Pardubickém kraji
Nařízení vlády ČR č. 23/2018 Sb., ze dne ze dne 31. ledna 2018, o prohlášení
některých kulturních památek za národní kulturní památky, s účinností od
1. 7. 2018 byly v Pardubickém kraji nově prohlášeny tři národní kulturní
památky (dále jen „NKP“):
 Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie
 Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na
Chlumku u Luže
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 Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie
v Jaroměřicích
Tyto tři památky přibyly ke stávajícím 14 národním kulturním památkám (NKP)
v Pardubickém kraji a jedné památce zapsané na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Zámek v Litomyšli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hřebčín Kladruby nad Labem
Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi
Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava
Martinů
Krematorium v Pardubicích
Městské divadlo v Ústí nad Orlicí
Pietní území Ležáky
Pietní území Zámeček v Pardubičkách
Radnice v Poličce
Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle
Usedlost č. p. 16 v Telecí
Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích
Zámek Litomyšl (UNESCO)
Zámek Slatiňany
Zámek s opevněním v Pardubicích
Zřícenina hradu Kunětická hora

V roce 2017 se oddělení kultury a památkové péče aktivně podílelo na
zpracování nominační dokumentace pro zápis NKP Hřebčín Kladruby nad
Labem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V pondělí 29. ledna 2018 byla v Paříži Českou republikou oficiálně předána
tato nominační dokumentace s názvem „Krajina pro chov a výcvik
ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ Organizaci
spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).
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4. ŠKOLSTVÍ
Zodpovídá radní Bohumil Bernášek

Ve školním roce 2017/18 zahájilo vzdělávání ve středních školách
v Pardubickém kraji 21 340 žáků. Celkový počet žáků v porovnání se školním
rokem 2016/17 mírně klesl, avšak došlo již k nárůstu celkového počtu žáků
přijatých do 1. ročníků. Nárůst počtu žáků 1. ročníků zaznamenaly zejména
zdravotnické, elektrotechnické a strojírenské obory vzdělání, k poklesu došlo
u gymnázií. Střední školy v Pardubickém kraji mají druhou nejvyšší naplněnost
mezi kraji v ČR.
1. Podpora odborného vzdělávání:
Krajská prospěchová stipendia
• podporováno 22 oborů vzdělání (např. Obráběč kovů, Strojní mechanik,
Kominík, Zedník, Tesař, Vodař, Opravář zemědělských strojů, Chemik,
Nástrojař, Zemědělec – farmář) ve 21 krajských středních školách
• v roce 2017 bylo z rozpočtu Pardubického kraje vyplaceno 2 284 750 Kč
• nárůst počtu žáků v podporovaných oborech vzdělání
TECHNOhrátky
• cílem je zvýšit zájem žáků ZŠ o technické a řemeslné profese, zlepšit
jejich informovanost o možnostech studia technických oborů a podpořit
potřeby regionálního trhu práce
• první ročník v roce 2013
• rok 2017 – zapojeno 15 středních škol (1 700 tis. Kč z rozpočtu
Pardubického kraje)
ZDRAVOhrátky
• cílem je zvýšit zájem žáků ZŠ o zdravotnické obory a podpořit potřeby
regionálního trhu práce
• na realizaci projektu spolupracuje Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
• první ročník v roce 2017 – zapojeny všechny 4 zdravotnické školy (400
tis. Kč z rozpočtu Pardubického kraje)
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Soutěže
• mezinárodní soutěž Řemeslo/Skill ve Vysokém Mýtě (200 tis. Kč
z rozpočtu Pardubického kraje)
• soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika (50 tis. Kč z rozpočtu
Pardubického kraje)
• Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (700 tis. Kč
z rozpočtu Pardubického kraje)
2. Plánované investiční akce
2018 - IROP
• SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe –
24 mil. Kč
• PSŠ Letohrad – výstavba odborných dílen a učeben – 50 mil. Kč
• SOŠ a SOU Polička – přístavba a vybavení odborných učeben – 41 mil.
Kč
• SŠ zahradnická a technická Litomyšl – rekonstrukce budovy pro odbornou
výuku a přístavbu skleníku – 44 mil. Kč
• SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa
– 39 mil Kč
• SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace odborných učeben –
63 mil. Kč
2018 - Pk
• DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce soc. zařízení a umýváren - 11,5 mil.
Kč
• Gymnázium Svitavy – rekonstrukce a modernizace kuchyně – 20 mil. Kč
• SPŠ stavební Pardubice – rekonstrukce a modernizace kuchyně – 15 mil.
Kč
• Speciální ZŠ Svitavy – oprava venkovní omítky, přístavba dílen – 13,5 mil.
Kč
• SOU opravárenské Králíky – rekonstrukce elektroinstalace – 17 mil. Kč
2019 - Pk
• SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n/Labem – rekonstrukce stravovacího
zař. – 12,9 mil. Kč
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• Průmyslová střední škola Letohrad – rekonstrukce kuchyně a výdejny –
10 mil. Kč
• SZŠ Svitavy – přístavba sociálního zázemí - 6,5 mil. Kč
• OA Chrudim – výměna oken, rekonstrukce a zateplení fasády – 13,5 mil.
Kč
2020 - Pk
• SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk – oprava venk. omítky a krovů –
14 mil. Kč
• SOU zemědělské Chvaletice – rekonstrukce dílen – 10 mil. Kč
• SPŠ Chrudim – rekonstrukce a modernizace kuchyně a jídelny – 10 mil.
Kč
• SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – areál Perla – 114 mil. Kč
• SPŠE a VOŠ Pardubice – areál Do Nového – 97 mil. Kč
• SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem – výstavby nové jízdárny
– 45 mil. Kč
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5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zodpovídá radní Pavel Šotola

1. Financování sociálních služeb
Ze státního rozpočtu:
Na financování sociálních služeb v roce 2018 obdržel Pardubický kraj ze
státního rozpočtu (prostřednictvím MPSV) 769 mil. Kč. Zastupitelstvo
Pardubického kraje na svém jednání dne 20. 2. 2018 schválilo rozdělení těchto
dotací pro jednotlivé služby. Rezerva ve výši 28 mil. Kč bude rozdělena v 2.
kole dotačního řízení na pečovatelské služby a osobní asistenci, případně na
řešení aktuálních potřeb v síti. V síti sociálních služeb chybí pobytová služba
pro problémové klienty, bezdomovce se zdravotními potřebami. V tuto chvíli
akutně sháníme poskytovatele této služby pro území Pardubického kraje.
Oblastní charita Pardubice má cca do 2 let záměr na výstavbu malého zařízení
pro 20 klientů.
Z rozpočtu kraje:
Pro letošní rok byly vyhlášeny následující programy:
1) Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o soc. službách: dotace schválené Zastupitelstvem Pk
dne 20. 2. 2018 dotace ve výši 24,3 mil. Kč
2) Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách): alokace 3,5 mil. Kč
3) Podpora prorodinných aktivit: alokace 1 mil. Kč
4) Program podpory sociálního podnikání: alokace 1,5 mil. Kč
5) Program podpory fundraisingu: alokace 0,5 mil. Kč
6) Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb: alokace
2 mil. Kč - nový program pro rok 2018
O dotacích z programu 2 - 6 bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického
kraje na svém jednání dne 17. 4. 2018
Z dotací EU:
Vedle účelové dotace a dotací z rozpočtu Pardubického kraje je zajištěno
financování preventivních služeb (azylové domy, domy na půl cesty,
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intervenční centrum, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace pro
osoby s duševním onemocněním, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, raná péče) z projektů Operačního programu Zaměstnanost s 5%
spoluúčastí z rozpočtu Pardubického kraje. Těmito projekty jsou v roce 2018
podpořeny výše uvedené služby ve výši cca 118 mil. Kč
Největší podíl na financování služeb mají uživatelé služeb, a to cca 45 %, kraj
se podílí 39 % (příspěvek zřizovatele, účelová dotace MPSV, programové
dotace, individuální projekty), obce 7 %. Míra spolufinancování se různí podle
druhu sociální služby a právní formy. Podpora financování sociálních služeb
z Operačního programu Zaměstnanost v roce 2022 skončí, rostou náklady na
sociální služby v souvislosti s demografickým vývojem společnosti, s růstem
platů a mezd, proto je potřeba také posilovat zapojení obcí do
spolufinancování sociálních služeb.
2. Síť sociálních služeb
Pardubický kraj má schválenou síť sociálních služeb na rok 2018, tj. seznam
podporovaných služeb. Zařazení v síti sociálních služeb je podmínkou pro
financování z rozpočtu Pk (účelová dotace, programové dotace). V prvním
pololetí letošního roku bude zpracován návrh sítě sociálních služeb na rok
2019. Poskytovatelé mají možnost v termínu od 1. do 30. dubna podávat
žádosti o změnu kapacit nebo vstup do sítě služeb.
3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje
2019 -2021
V průběhu roku 2018 bude zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb Pardubického kraje na období 2019–2021. Obdobně jako u sítě
sociálních služeb mohou obce podávat návrhy na změny v síti služeb, příp.
požadavky na opatření směřující k řešení problémů v sociální oblasti.
V případě obcí I. typu doporučujeme kontaktovat se svými požadavky a návrhy
vedoucí odborů sociálních věcí obce s rozšířenou působností či obce
s pověřeným obecním úřadem.
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4. Sociální práce
Sociální práce je vykonávána na pověřených obcích a obcích s rozšířenou
působností, na které se mohou obracet obyvatelé s žádostí o pomoc při řešení
nepříznivé životní situace.
Pro letošní rok je na sociální práci na obcích v rozpočtu MPSV alokována
částka 400 mil. Kč, což je částka stejná jako v roce 2017. Metodičkami pro
sociální práci na kraji jsou:
Mgr. Pavlína Farská (pavlina.farska@pardubickykraj.cz)
Bc. Edita Moučková (edita.mouckova@pardubickykraj.cz).
5. Veřejné opatrovnictví
Od roku 2017 je obcím poskytován příspěvek na výkon veřejného
opatrovnictví ve výši 29 000 Kč na 1 opatrovance. Pk zajišťuje metodickou a
kontrolní činnost. Od 1. února 2018 zajišťuje pozici metodika veřejného
opatrovnictví Bc. Olga Forejtová (olga.forejtova@pardubickykraj.cz), na kterou
se mohou obce obracet s dotazy v oblasti veřejného opatrovnictví.
6. Další aktivity v sociální oblasti
Příprava víceletého financování z rozpočtu kraje pro programové dotace
Příprava koncepce rodinné politiky v Pardubickém kraji
Podpora rozvoje sociálního podnikání
Podpora dobrovolnictví
Podpora náhradní rodinné péče - pěstounství
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6. ZDRAVOTNICTVÍ
Zodpovídá radní Ladislav Valtr

1. Lůžková péče = Nemocnice Pardubického kraje, a. s. (NPK)
Naplňován Plán rozvoje akutní péče v NPK:
→ hlavní principy: centralizace specializované péče, posílení počtu lůžek
následné péče, spojování lůžkových fondů při zachování pěti nemocnic se
zastoupením stávajících oborů.
→ reakce na celorepublikový nedostatek personálu: nábor a ohodnocení
personálu: personální programy, stipendia, prezentační dny, pracovní veletrhy
či inzertní nástroje, dále také projekt ZDRAVOhrátky a další.
→ investice do nemocnic (v současnosti je rozpracováno na šest desítek
investičních projektů):
- priorita celého období: příprava centrálních urgentních příjmů v Pardubické
nemocnici (1,2 mld. Kč) a Orlickoústecké nemocnici (320 mil. Kč)
- v Pardubické nemocnici byla dále zahájena realizace nového pavilonu
psychiatrie (IROP 260 mil. Kč), přístavba pro umístění nové magnetické
rezonance (28 mil. Kč), dokončena byla např. rekonstrukce urologické
ambulance (2,5 mil. Kč) a další. Nově je v přípravě projektová dokumentace
parkovacího domu v Pardubické nemocnici (140 mil. Kč) a projektová
dokumentace rekonstrukce spalovny (70 mil. Kč)
- v běhu je řada dalších rekonstrukcí ve všech lokacích našich nemocnic, např.
zateplení pavilonu F a lékárny v Orlickoústecké nemocnici, rekonstrukce
polikliniky a rehabilitace ve Svitavské nemocnici (16 + 21 mil. Kč) a další
rekonstrukce v Chrudimské i Litomyšlské nemocnici.
- záměr sjednocení nemocničních informačních systémů (mj. klinický
informační systém – IROP 100 mil., ad.).
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2. Následná lůžková péče
Investice – např.: v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí byl dokončen
nový bazén (30 mil. Kč), v Odborném léčebném ústavu Jevíčko plicní pavilon
(38 mil. Kč) a rekonstrukce leháren (18 mil. Kč), v Léčebně dlouhodobě
nemocných Rybitví byl realizován systém elektronické požární signalizace,
optimalizace počtů pacientů na pokojích (1. etapa 8 mil. Kč), v Odborném
léčebném ústavu Žamberk byly dokončeny střechy (11 mil. Kč) a zahájena
výstavba ČOV (1. etapa 17 mil. Kč), ad.
3. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
V přípravě výstavba výjezdových stanic ZZS Pk: Chrudim (IROP 35 mil. Kč),
Holice (17 mil. Kč), Pardubice – Staré Čívice (IROP 26 mil. Kč, dále příprava
projektové dokumentace pro stanice v Moravské Třebové a na Seči.
4. Dětská centra – péče o ohrožené děti
Realizace transformačních plánů DC, ústup od ústavní péče a důraz na péči
terénní.
DC Veská: proběhlo sloučení center Veská a Holice. Investice: zateplení hl.
budovy (14 mil Kč).
DC Svitavy: pořízen rodinný dům mimo ústav (3 mil. Kč) + nyní rekonstrukce
(1,5 mil. Kč)
5. Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pk (vzájemné vazby všech
lůžkových zdravotnických zařízení)
+ návazně akční plán s konkrétními úkoly pro jednotlivá zdravotnická zařízení
regionu.
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7. REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Zodpovídá radní Hana Štěpánová

V loňském roce proběhla série 4 bezplatných školení pro starosty obcí a
měst. Školení proběhla v několika termínech a částech kraje, v letošním roce
je na akci vyčleněno opět 500.000,- Kč, které jsou k dispozici na stejný rozsah.
Další podpora obcím zahrnuje programové dotace na pořízení územních
plánů. Na jednání Zastupitelstva Pk 17. 4. 2018 je připraveno ke schválení
podpory všech 12 žádostí.
Krajská samospráva má ve svém programovém prohlášení úkol
rovnoměrného rozvoje všech částí kraje. K tomu má také přispívat programová
dotace v objemu 8,65 mil. Kč s názvem Podpora realizace rozvojových
projektů v problémových mikroregionech Pk, o kterou se letos uchází 12
žádostí s celkovým požadavkem přes 14,5 mil. Kč. Rozhodnutí o podpoře
bude rovněž předmětem jednání ZPk 17. 4. 2018.
Za zmínku stojí i příspěvek ve výši 168 tis. Kč Sdružení místních samospráv
pro zajištění krajského managementu pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji
pro 2018. Jedná se o nevládní apolitickou organizaci s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy obcí, měst a venkova.
Dne 1. září 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 256/2001 Sb.
o pohřebnictví, která ukládá provozovatelům pohřebišť nejpozději do
31. srpna 2020 novelizovat řády pohřebišť. Návrh vzorového řádu pohřebiště
je
k dispozici
na
webových
stránkách
Pardubického
kraje
https://www.pardubickykraj.cz/pohrebnictvi. Na těchto stránkách je rovněž
metodika k sociálním pohřbům. MMR refunduje sociální pohřby i zpětně od
roku 2002.
V souvislosti se stoletým výročím vyhlášení samostatného Československa
vyhlašuje Pardubický kraj dotační program v objemu 5 mil. Kč na obnovu
pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války Finanční
spoluúčast žadatele je ve výši minimálně 50 %, minimální výše podpory je 10
tis. Kč, žádosti je nutné podat v termínu od 7. 4 do 4. 5. 2018, podrobnosti jsou
od 6. 3. 2018 rovněž na webových stránkách Pk.
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Evropské fondy a inovace
Pardubický kraj uplatnil již několik desítek žádostí o spolufinancování
investičních projektů z evropských fondů. Kromě projektů zaměřených na
zateplení budov škol a nemocnic se jedná o projekty zaměřené na
modernizace škol a jejich vybavení, výjezdová stanoviště ZZS, modernizace
silnic, zpřístupnění národních kulturních památek apod.
Z neinvestičních projektů je v realizaci například Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání (KAP) a rozbíhá se projekt Implementace KAP. Cílem projektu je
zvyšování kompetencí pedagogů středních a základních škol v oblasti
polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti
a kariérového poradenství, součástí výdajů bude pořízení potřebného
vybavení škol. V oblasti inovací je realizován projekt Smart akcelerátor Pk,
obsahující například mapování inovačního prostředí, ale i finanční podporu
záměrů veřejných subjektů připravovaných k uplatnění žádostí o financování
z národních nebo evropských zdrojů.
Koncem loňského roku byla založena dceřiná společnost Regionální rozvojové
agentury s názvem Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK).
Pardubický kraj schválil podporu provozu inkubátoru ve výši 1,5 mil. Kč,
podílet se bude rovněž město Pardubice.
V posledním čtvrtletí 2017 byla vyhlášena již třetí výzva pro fyzické osoby
v rámci tzv. kotlíkových dotací. Žádost předložilo 1 028 žadatelů
s požadovanou částkou 105,4 milionu Kč. Od žádosti následně odstoupilo 43
žadatelů, 20 žádostí bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek výzvy. Žádostí,
které splnily podmínky výzvy je tedy 965 s požadovanými prostředky 99,8
milionu Kč. Vyhlášení čtvrté výzvy je naplánováno na druhé pololetí roku 2018.
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
Zodpovídá radní Václav Kroutil

„Jde nám o ochranu životního prostředí jako celku, zaměřenou zejména na
retenci vody v krajině, úrodnost půdy, čistotu ovzduší a v neposlední řadě také
předcházení vzniku odpadů. A to vše v souladu s Programovým prohlášením
Rady Pardubického kraje ve volebním období 2016 – 2020.“
- Podporujeme přípravu a výstavbu a údržbu vodovodních a kanalizačních
řadů. V roce 2018 kraj obdržel celkem 19 žádostí na zpracování projektové
dokumentace v celkové hodnotě 6,7 mil. Kč. Dále obdržel 4 žádosti na
podporu výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v celkové hodnotě
125,87 mil. Kč, na výstavbu a rekonstrukce vodovodů kraj obdržel celkem 8
žádostí o celkové hodnotě 30,56 mil. Kč. Po projednání v Radě a v dubnovém
Zastupitelstvu Pardubického kraje je kraj připraven všechny akce podpořit
v celkové částce více než 38,3 mil. Kč.
- Budou podpořeny 2 žádosti obcí na přípravu opatření na protipovodňovou
ochranu v celkové částce 0,520 mil. Kč.
- Byly naplňovány smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při likvidaci
odpadů mezi Pardubickám krajem a Regionální rozvojovou agenturou a
společnostmi EKO-KOM a.s., Praha, ELEKTROVIN a.s. a Asekol s.r.o. na
období do 31. 2. 2020.
- V oblasti starých ekologických zátěží byly naplňovány
analýz rizika v Brněnci, Králíkách a v Červené Vodě.
operačního programu Životní prostředí ověřit stav
podzemních vod v lokalitách, kde není znám nebo
znečištění.

práce na zpracování
Cílem je s podporou
znečištění zemin a
neexistuje původce

- Kraj je připraven podpořit aktivity obcí při odstraňování starých ekologických
zátěží, na které samy uplatní žádosti do operačního programu Životní
prostředí v lokalitách, kde není znám anebo neexistuje původce znečištění.
Podmínkou je zpracovaná analýza rizika a vydané prohlášení vodoprávního
úřadu o havarijním stavu na povrchových nebo podzemních vodách. V této
oblasti připravuje obec Lukavice na Chrudimsku s podporou kraje velkou akci.
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- Sanace haldy z historické chemické výroby v obci Lukavice v celkové
hodnotě díla více než 116 mil. Kč.
- Pardubický kraj je partnerem mezinárodního projektu INNOGROW, který je
zaměřen na zlepšení místních a regionálních programů v oblasti inovací a
zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských
oblastech. Za účasti klíčových aktérů proběhl v nedávné době v Miláně
mezinárodní seminář na téma Inovační centra.
- I v letošním roce bude podpořen provoz obecně prospěšné společnosti
Agrovenkov částkou 0,9 mil. Kč.
- Bude podpořen provoz Záchranných stanic Pasíčka a Vendolí celkovou
částkou 1 mil. Kč.
- V oblasti ekologické výchovy a péče o životní prostředí bude podpořeno
celkem 95 projektů v celkové částce 2,24 mil. Kč.
- V letošním roce bude celkem podpořeno 38 začínajících včelařů celkovou
částkou 0,456 mil. Kč.
- Z Programu obnovy venkova na rok 2018 bude celkem podpořeno 375
žádostí obcí, svazku obcí a místních akčních skupin v celkové částce 63,3 mil.
Kč. Na obchody a pojízdné prodejny kraj podpoří 69 žádostí obcí v celkové
částce 2,7 mil. Kč. Alokace finančních prostředků v této oblasti má vzestupný
trend.

22

9. SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, CESTOVNÍ RUCH
A INFORMATIKA
Zodpovídá radní René Živný

Oddělení SPCR pracuje s dokumentem Strategie rozvoje CR v Pardubickém
kraji a s dokumentem Program rozvoje Pardubického kraje, přihlíží také ke
Koncepci státní politiky CR k Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR.
Dalším dokumentem, se kterým oddělení SPCR pracuje je programové
prohlášení Rady Pardubického kraje. V oblasti marketingu vychází oddělení
SPCR z marketingového plánu a plánu činností Destinační společnosti
Východní Čechy, která má oblast marketingu cestovního ruchu na krajské
úrovni ve své kompetenci.
Na jednání Zastupitelstva Pk, usnesením Z/143/17 ze dne 12. 12. 2017, byl
pro oddělení SPCR schválen rozpočet ve výši 59 370 000 Kč. V souvislosti
s přerozdělením přebytku hospodaření z roku 2017 byl tento rozpočet
navýšen, a to na celkovou výši 77 282 846 Kč.
1.

Cestovní ruch

Pro rok 2018 byl vyhlášen dotační program „Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. Příjem žádostí byl ukončen 23. 2.
2018.
Celkem bylo přijato 97 žádostí. Celkové náklady projektů činí 33 199 124 Kč a
výše požadované dotace celkem je v tomto programu 15 931 189 Kč.
Jednání hodnotící komise se uskuteční 26. 3. 2018 a její návrh bude předložen
ke schválení na jednání Rady Pk dne 4. 4. 2018 resp. na jednání
Zastupitelstva Pk dne 17. 4. 2018.
2. Sport a volnočasové aktivity
V oblasti sportu a volnočasových aktivit byly, pro rok 2018, vyhlášeny
programy:
- Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit (zkratky: B1, B2, B4,
B5, F1)
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- Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji (zkratka:
F2)
- Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
(zkratka: C1)
Příjem žádostí byl ukončen 31. 1. 2018. Celkem bylo přijato 722 žádostí
v celkové výši 39 303 621 Kč.
Jednání hodnotící komise se uskuteční 26. 3. 2018 a její návrh bude předložen
ke schválení na jednání Rady Pk dne 4. 4. 2018 resp. na jednání
Zastupitelstva Pk dne 17. 4. 2018.
3. Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky (ZODM
2018)
Olympiáda dětí a mládeže se do Pardubického kraje vrátila po 15 letech. V
červnu roku 2003 se konala historicky první a do Litomyšle, Chocně a Svitav
se sjelo přes 3000 účastníků. Od 28. ledna do 2. února 2018 hostil Pardubický
kraj zimní variantu Her. O medaile bojovalo v jedenácti sportovních soutěžích
(alpské lyžování, běžecké lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding,
biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční soutěž
a šachy) cca 1700 sportovců. Mladí olympionici byli rozmístěni po městech
Pardubického kraje, a to v Litomyšli, kde byl také olympijský dům, České
Třebové, Vysokém Mýtě, Chocni, Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Moravě.
Neodmyslitelnou součástí olympiády byl také její maskot, a tím byla klokanice
Bibi Olympia. Předlohou maskota byla vzácná albínka klokana rudokrkého,
která se narodila v Letohradu.
Celkový rozpočet na pořádání ZODM 2018 je cca 16,5 mil. Kč, přičemž podíl
Pardubického kraje je 10 mil. Kč. O další podíly v rozpočtu se dělil Český
olympijský výbor a jednotlivé kraje s příspěvky na ubytování a stravování
svých členů výprav. Předsedou organizačního výboru byl René Živný, radní
pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Děkujeme tímto
samosprávám všech měst a obcí v Pardubickém kraji, které se na přípravě
a organizaci ZODM 2018 podílely.
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10. DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Dopravní obslužnost 2017:
V rámci autobusové dopravy bylo objednáno 15,8 milionu kilometrů za 324
milionů korun. V drážní dopravě to bylo 4,8 milionu vlakových kilometrů za 491
milionů korun.
Dopravní obslužnost 2018:
Pro letošní rok je objednáván stejný rozsah jako v roce 2017.
Pardubický kraj připravuje výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti
autobusovou dopravou od roku 2020 na dobu deseti let, které bude zahájeno v
letošním roce.
Zároveň formou přímého zadaní je připravováno výběrové řízení na zajištění
dopravní obslužnosti drážní dopravou také od roku 2020 na deset let.
Obě řízení chceme dokončit nejpozději do konce letošního roku.
Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2017:
V loňském roce bylo realizováno 56 akcí za 668 milionů korun (28 km silnic, 11
mostů). Finanční zdroje: Pardubický kraj, SFDI, EU (IROP).
Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2018:
V letošním roce je plánováno k realizaci 60 akcí za 939 miliónů korun.
Finanční zdroje: Pardubický kraj, IROP, SFDI.
Za poslední čtyři roky jdou do silnic II. a III. třídy výrazně větší finanční
prostředky, a to díky změně přístupu Pardubického kraje k jeho silničnímu
hospodářství, ale i dotační politiky státu. V roce 2015 SFDI poskytlo na
vyrovnání finančního schodku pro financování silničního majetku krajů částku
283 milionů korun. V následujícím roce 2016 částku 193 milionů a v roce 2017
částku 206 milionů. Pro letošní rok 2018 je předpoklad 257 milionů. Tato
25

částka je přiložena v návrhu do jednotlivých staveb, převážně mostů. Rovněž
Pardubický kraj v těchto letech poskytoval do silnic částky přesahující 200
milionů korun.
Seznam staveb, které budou hrazeny ze zlepšeného inkasa daní v roce 2018
předpokládanou částkou 220 milionů korun:
Požadavky na rozdělení zlepšeného inkasa daní roku 2017 (nespecifikované rezervy OF)
Finanční limit (v Kč)

220 000 000,00
Název akce (popis akce)

Modernizace silnice III/3237 a III/3238 Křičeň

Požadavek financování (částka v Kč)
22 678 416

Rekonstrukce silnice II/360 Polička-průtah

4 901 769

Modernizace silnice III/32246 Hrochův Týnec-křiž. s III/32248 I.etapa

6 876 000

Rekonstrukce silnice III/36012 Zacharovec

11 000 000

II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

13 804 403

Modernizace silnice II/359 Dolní Újezd

4 129 000

Rekonstrukce silnice III/36612 Jevíčko-ul.Okružní IV.

8 076 246

Modernizace silnice II/305 Jaroslav - průtah
Rekonstrukce silnice III/322 70 Ostřetín - Horní Roveň

12 431 630
6 923 015

Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - křiž. III/3434 Petrkov

33 222 461

Modernizace silnice II/359 úsek zast.BUS - křiž. III/3592, Osík

11 910 560

Modernizace silnice II/298 Sezemice

11 810 500

Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice-Vrbatův Kostelec, SO 102 Skála

11 536 000

Předprojekční a projekční příprava

17 000 000

Strojní investice SÚS Pk

23 000 000

Stavební investice, hala cestmistrovství Litomyšl
Rekonstrukce silnice II/359 Proseč - Zderaz I.etapa (průtah Proseč)
Celkem

5 000 000
15 700 000
220 000 000,00
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Seznam mostů, na které Pardubický kraj žádá dotaci v rámci výzev
Integrovaného regionálního operačního programu:
Náklady stavby v tis. Kč

EU
1

Rekonstrukce mostu ev.č. 322-011 Trnávka

31.3.2019

30.8.2019

13 438

2

Most ev.č. 374-001 v Jaroměřicích

31.3.2019

30.10.2019

13 745

3

Rekonstrukce mostu ev.č. 322-014 Chvaletice

31.3.2020

30.10.2020

25 005

4

Rekonstrukce mostu ev.č. 360-023 Polička

31.3.2019

30.10.2019

16 275

5

Rekonstrukce mostu ev.č. 358-014 Višňáry

31.3.2019

30.10.2019

13 698

6

Rekonstrukce mostu ev.č. 358-015 Litomyšl

31.3.2019

30.10.2019

14 097

7

Rekonstrukce mostu ev.č. 644-002 Pěčíkov

31.3.2019

30.10.2019

14 956

8

Rekonstrukce mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov - Hraničky

31.3.2019

30.10.2019

14 307

9

Rekonstrukce mostu ev.č. 358-010 Polanka

31.3.2019

30.10.2019

12 499

10

Rekonstrukce mostu ev.č. 357-010 Nové Hrady

31.3.2019

30.10.2019

13 437

11

Rekonstrukce mostu ev.č. 357-009A Nové Hrady

31.3.2019

30.10.2019

13 437

12

Rekonstrukce mostu ev.č. 305-019 Štěpánov u Skutče

31.3.2020

30.10.2020

13 395

13

Rekonstrukce mostu ev.č. 360-007 Dolní Dobrouč

31.3.2020

30.10.2020

12 191

14

Rekonstrukce mostu ev.č. 360-012 Ústí nad Orlicí

31.3.2020

29.11.2020

19 351

15

Rekonstrukce mostu ev.č. 360-014 Řetůvka

31.3.2020

30.10.2020

13 340

16

Rekonstrukce mostu ev.č. 360-016 Němčice

31.3.2020

29.11.2020

12 579

17

Rekonstrukce mostu ev.č. 360-017 Němčice

31.3.2020

29.11.2020

12 579

18

Rekonstrukce mostu ev.č. 333-003 Přelouč

31.3.2020

29.11.2020

55 324

19

Rekonstrukce mostu ev.č. 317-005A Choceň

31.3.2019

30.10.2019

22 049

Celkem rozpočet EU

325 702
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Přehled dopravních staveb spolufinancovaných z IROP:
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Mimo to do oprav povrchů vozovek a obnovy vodorovného a svislého
dopravního značení bude vložena částka 130 milionů korun.
V neposlední řadě budou v krátké době zahájeny velké investiční stavby
z programu IROP a přivaděčů k D35. Na přivaděče je pro letošní rok
vyčleněna částka 73 milionů korun. Na program IROP hodnota projektu
přesahuje dvě miliardy korun.
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11. PŘEHLED PRAVIDELNĚ VYHLAŠOVANÝCH DOTAČNÍCH
TITULŮ
 Program Pk v oblasti územního plánování pro rok 2018:
Název programu: Podpora pořízení územních plánů
Částka: 2.850.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
 Program Pk v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2018:
Název programu: Podpora realizace rozvojových projektů v problémových
mikroregionech Pk
Částka: 5.000.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
 Program Pk v oblasti životního prostředí pro rok 2018:
Název programu: Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
v Pk pro rok 2018
A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením
B) Přímé akce pro veřejnost (konkrétně definovaná cílová skupina,
účastníci se setkávají přímo „z očí do očí“)
C) Akce pro obecnou veřejnost (akce pro širokou veřejnost)
D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou
Částka: 1.500.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
Název programu: Program obnovy venkova na rok 2018
Částka: 66.000.000 Kč
Termín přijímání žádostí pro DT 1 – 5 byl do 30. 9. 2017.
Termín přijímání žádostí pro DT 9 byl do 20. 2. 2018.
Nový dotační titul 2) Projekty MAS - příjem žádostí v termínu od 1. 11. 2017
do 30. 11. 2017
A) Dotační titul 1-5:
Dotační titul 1 – Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku;
Dotační titul 2 – 1) Komplexní úprava veřejných prostranství, 2) Zřizování,
obnova a údržba veřejné zeleně;
dotační titul 3 – 1) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, 2)
Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu;
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Dotační titul 4 – 1) Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací,
chodníků, parkovišť a odstavných ploch, 2) Výstavba, rekonstrukce a
oprava cyklistických a pěších stezek;
Dotační titul 5 – Zřízení sběrného místa nebo dvora
B) Dotační titul 7:
1) Integrované projekty venkovských mikroregionů;
2) Podpora provozních nákladů pro MAS neuznatelných metodou LEADER,
Dotační titul 8 – Projekty k rozvoji infrastruktury – úroky z úvěrů
Dotační titul 9 - 1) Dotace pro obchody, 2) Dotace pro pojízdné prodejny
Název programu: Péče o životní prostředí v Pk pro rok 2018
Aktivní péče o některou ze složek životního prostředí.
Částka: 500.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
Název programu: Podpora začínajících včelařů v Pk v roce 2018
Částka: 900.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
Název programu: Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství
(zásobování vodou a odkanalizování obcí Pk)
Částka: 42.100.000 Kč
Termín přijímání žádostí: do 31. 1. a do 30. 6. – každoročně
A) Čištění odpadních vod – výstavba a rekonstrukce stavební
a technologické části staveb ČOV, kanalizací a souvisejících objektů
B) Zásobování pitnou vodou – výstavba a rekonstrukce stavební
a technologické části staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících
objektů
C) Projektové dokumentace – projektové dokumentace staveb ČOV,
kanalizací a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí; projektové
dokumentace úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, včetně
jejich rekonstrukcí
 Program Pk v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018:
Název programu: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pk
Částka: 8.000.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 29. 1. do 23. 2. 2018
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 Program Pk v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2018:
Název programu:
1. Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
Částka: 2.040.000 Kč
B2: Podpora handicapovaných sportovců
Částka: 200.000 Kč
B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
Částka: 500.000 Kč
B5: Podpora významných sportovních akcí
Částka: 600.000 Kč
F1: Podpora pravidelných volnočasových aktivit
Částka: 500.000 Kč
2. Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pk
F2: Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží
Částka: 160.000 Kč
3. Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení,
pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
Částka: 4.000.000
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
 Program Pk v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2018:
Název programu: Program podpory kultury a památkové péče v Pk na rok
2018
1. Podpora kulturních aktivit
Částka: 2.900.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
2. Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk
Částka: 1.200.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
3. Podpora památkové péče v Pk
Částka: 14.200.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
4. Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče
a) Dotace
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 10. 2018
b) Krajské postupové a národní přehlídky
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
Společný rozpočet: 4.590.000 Kč
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Program Tvář Pardubického kraje
Částka: 5.070.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 28. 2. 2018
5. Podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice
Částka: 8.500.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
 Program Pk v oblasti rozvoje vnějších a zahraničních vztahů pro rok
2018
Název programu: Dotační program kanceláře hejtmana pro rok 2018
Částka: 1.000.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
 Program Pk v oblasti sociálního péče a neziskového sektoru pro
rok 2018
Název programu: Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách
Částka: 24.300.000 Kč
Název programu: Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Částka: 3.500.000 Kč
Název programu: Podpora prorodinných aktivit
Částka: 1.000.000 Kč
Název programu: Program podpory sociálního podnikání
Částka: 1.500.000 Kč
Název programu: Program podpory fundraisingu
Částka: 500.000 Kč
Název programu: Program podpory materiálního zabezpečení sociálních
služeb (nový program pro rok 2018)
Částka: 2.000.000 Kč
 Program Pk v oblasti podpory materiálního zabezpečení sociálních
služeb pro rok 2018
Název programu: Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb
Částka: 2.000.000 Kč
Termín přijímání žádostí: 3. 1. do 31. 1. 2018
 Program Pk v oblasti krizového řízení
Název programu: Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného
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systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a rozvíjení souvisejících tradic na období 2017 - 2020
Částka: 500.000 Kč
Termín přijímání žádostí:
a) na období let 2018–2020, pro akce uskutečněné v I. pololetí
kalendářního roku – od 1. listopadu do 31. prosince předcházejícího
kalendářního roku,
b) na období let 2018–2020 pro akce uskutečněné ve II. pololetí
kalendářního roku – od 1. května do 30. června příslušného kalendářního
roku.
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Poznámky
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