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Odborného setkání obcí a měst se zúčastnilo téměř 150 starostů
z Pardubického kraje
PARDUBICE – Odborného setkání obcí a měst se dnes zúčastnilo téměř 150 starostů
a dalších představitelů komunální a regionální samosprávy z celého Pardubického
kraje. Jednodenní konference byla zaměřena na rozvoj samospráv, ekonomiku a
finance, dopravní infrastrukturu, mezinárodní právo, investiční projekty či novelu
veřejných zakázek. Pořadatelem této reprezentativní akce je informační a vzdělávací
program pro veřejnou správu Regionservis. „Zástupci veřejné správy mají na těchto
setkáních jedinečnou šanci získat nové informace z mnoha oblastí veřejné správy a
diskutovat o nich se svými kolegy,“ řekl ředitel vzdělávacího a informačního
programu pro veřejnou správu Regionservis Lukáš Tesař. Akci hodnotí velmi
pozitivně i samotní zástupci veřejné správy. „Podobná setkání vždy splní mé
očekávání, protože tady načerpáme opravdu horké novinky z regionální i státní
politiky, školství, ekonomiky a financování apod. Pro mne byl nejdůležitějším bodem
programu rozvoj infrastruktury v Pardubickém kraji,“ poznamenala starostka Běstviny
na Chrudimsku Jarmila Málková.
Aktuální stav v oblasti dopravní infrastruktury zhodnotil na setkání i hejtman
Pardubického kraje Michal Rabas. „Z oblasti dopravy pro vás mám velmi pozitivní
informace. Právě v tomto období se spouští rekonstrukce vozovek na Králicku, což je
jedna z největších investičních akcí Pardubického kraje. Opravy si vyžádají náklady
v celkové výši 214 milionů korun, přičemž 90 milionů korun bude pokryto ze zdrojů
Evropské unie,“ zdůraznil Rabas. Jak dále dodal Pardubický kraj velmi intenzívně
pracuje i na otevření toku finančních prostředků z Evropské investiční banky. „Díky
těmto financím se v kraji začnou rekonstruovat silnice druhých a třetích tříd, které
jsou ve velmi neutěšeném stavu. Počítáme s ohromnou investicí o celkovém objemu
1,2 miliardy korun. Z Evropské investiční banky bychom měli získat 900 milionů
korun,“ uzavřel Rabas.
Setkání starostů se uskutečnilo díky podpoře generálního partnera společnosti Elstav
Lighting. „Naše společnost se rozhodla tato setkání podporovat z toho důvodu, že
nabízíme veřejné osvětlení a právě veřejná správa patří mezi naše největší klienty,“
zdůvodnil zástupce společnosti Elstav Lighting Kamil Vahala. Akci dále podpořila i
společnost Skanska a.s., ČSOB a.s., ČNES dopravní stavby, Hochtief VSB a.s. a
společnost Microsoft s.r.o.

