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LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY
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Od vzniku Kraje Vysočina uply-
nulo už neskutečných 16 let. 
Hned v prvním roce fungová-
ní kraje jsem se stal zastupitelem 
a podílel se na rozjezdu tohoto 
nového útvaru. 

Dnes již prakticky všichni v kra-
ji řekneme, že jsme z Vysočiny. 
Ale nebylo vůbec jednoduché 
přesvědčit lidi o tom, že všechny 
oblasti našeho kraje mají hodně 
společného. Nakonec se to poda-
řilo a náš kraj si našel svoje místo 
na mapě České republiky. Já sám 
jsem se stal v roce 2000 předse-
dou zdravotní komise a snažil 
se pomoci při převzetí našich 
nemocnic od státu. Pak následo-
valo období, kdy jsem jako před-
seda Finančního výboru kraje 
spolurozhodoval o hospodaření 
našeho kraje a v listopadu roku 
2008 jsem se stal náměstkem 
hejtmana právě pro fi nance. 

Následující rok 2009, byl rokem 
začátku hospodářské krize. To 
znamenalo těžký, až půlmiliar-
dový propad rozpočtu. Nebyla 
to vůbec jednoduchá situace, ale 
nakonec jsme toto období rece-
se překonali a rok 2015 nás zařa-
dil mezi nejlépe hospodařící kraje 
ČR. Závěrečná zpráva po kontrole 
Ministerstva fi nancí mluví jasně. 
Žádná rizika, bez nálezu. Jen dva 
kraje dosáhly takového výsledku. 
Kraj Vysočina a Moravskoslezský 
kraj. 

Nový rozpočtový výhled ukazu-
je, že je připraveno mnoho pro-
jektů za několik miliard korun, 
bez nutnosti zadlužit se. Kraj má 
v současné době na fondu strate-
gických rezerv a v jiných bankách 
1,3 miliardy.

Na účtech máme v současnosti 
něco přes 1,5 miliardy a společně 
se strategickým fondem a penězi 
na termínovaných vkladech, cel-
kem více než 2,8 miliardy korun.

I letošní rok bude uzavřen v 

kladných číslech. Už nyní máme 
v daňových příjmech více než 200 
miliónů nad rozpočet a téměř 350 
miliónů nad skutečnost loňského 
roku. Úspora tak ještě poroste. 

Velmi doufám, že jsme pře-
svědčili občany našeho kraje, že 
neprojídáme prostředky a záro-
veň myslíme dopředu. Vždy jsme 
se snažili o společné peníze posta-
rat a rezervy rozumně investovat 
do rozvoje naší Vysočiny. Pokra-
čujeme v dalších aktivitách, které 
směřují ke zveřejňování informa-
cí týkajících se správy veřejných 
peněz. Lidé v kraji chtějí vědět, 
jak pracujeme s jejich penězi, kam 
a jak je investujeme. 

Díky našim webovým stránkám 
si může každý občan pomocí kli-
kacího rozpočtu prověřit, kam 
směřují jeho daně. Najít si pří-
slušnou zakázku, fakturu nebo 
smlouvu. Zjistit dodavatele, účel 
a termín platby. To vše doplňují 
transparentní účty a informace o 
aktuálním hospodaření příspěv-
kových organizací. Zároveň jsme 
připravili tzv. participativní roz-
počet. Občané projevili nebývalý 
zájem o spoluúčast na rozhodová-
ní o směřování rozpočtu našeho 
kraje a to nás vede k dalšímu pře-
mýšlení, jak tento zájem zúročit. 

Blíží se krajské volby a já věřím, 
že příští zastupitelstvo bude 
pokračovat i v našich aktivitách 
směrem k otevřenosti a transpa-
rentnosti našeho hospodaření. 
Přijde mnoho nových zastupitelů, 
dost často bez zkušeností z komu-
nální politiky. A pak třeba moje 
zkušenosti a možná i historic-
ká paměť budou příspěvkem pro 
řešení různých situací, které náš 
kraj potkají. Občané rozhodnou, 
zda se budu moci i nadále účastnit 
na rozvoji našeho kraje. V každém 
případě si myslím, že náš kraj je 
minimálně fi nančně připraven na 
všechny výzvy, které ho čekají.

Náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný: 

Kraji Vysočina je už 16 let


