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Podporuji investiční rozvoj 
a rozumné hospodaření 

Ing. Vladimír
Novotný

Končící léto přineslo do našeho kra-
je krásné počasí. Všichni se tak trochu 
vrátili na začátek dovolených a snaží se 
využít možná posledních slunečných 
dnů. Ale blíží se podzim, který přiná-
ší krajské volby do celé České republi-
ky a tedy i do našeho kraje. Myslím, že 
krajská rada ani zastupitelstvo se nema-
jí za co stydět. Kraj Vysočina hospodaří 
nejlépe v historii. Jde o jasný vzkaz pro 
nové zastupitelstvo. Že je možné pře-
konat krizi, rozumně investovat, při-
pravit rezervy nástupcům a podpořit 
rozvoj kraje. Při jedné z mnoha disku-
zí s kolegy ze samosprávy jsem se sice 
setkal i s názorem, že to kraj a zastu-
pitelstvo s tím šetřením přehání. Tak 
velké rezervy nepotřebujeme. Ale já 
si myslím, že právě naopak rozumné 
zastupitelstvo v době ekonomického 
růstu rezervy vytváří. Kraj má v součas-
né době na fondu strategických rezerv 
1,1 miliardy korun a na účtech jiných 
bank dalších 300 miliónů. Tato rezer-
va je pro kraj a nové zastupitelstvo vel-
mi důležitá.  Pro nové volební obdo-
bí je připraveno mnoho projektů za 
několik miliard korun nejenom z vlast-
ního rozpočtu, ale i z evropských fon-
dů. Nové zastupitelstvo bude mít jistě 
další nápady jak pomoci rozvoji naše-
ho kraje. A právě proto si v této době 

vytváříme úsporu pro možnost dalších 
investic. Peníze neprojídáme a myslí-
me dopředu a to bez ohledu na to, kdo 
náš kraj povede další čtyři roky. Již nyní 
je pro nové zastupitelstvo projednán a 
připraven nový rozpočet, vyrovnaný a 
s vyšší rezervou než v minulosti. Dalších 
200 miliónů. Tato rezerva je připravena 
nejenom na nové investice, ale i na dofi -
nancování navýšení mezd především 
ve zdravotnictví a sociálních službách. 
Mimo Evropské projekty počítáme pro 
školství s 211,4 mil. Kč, zdravotnic-
tví 320 mil. Kč. Dopravu čekají inves-
tice, opravy a technická zhodnocení 
na komunikacích ve výši 350 mil. Kč, 
tato částka bude povýšena  o cca 800 
mil Kč na projektech spolufi nancova-
ných z evropských fondů. A určitě by-
chom mohli ve výčtu investic pokračo-
vat dále. Návrh rozpočtu na rok 2017 
bude tedy vstupovat do projednávání 
s dalším možným zdrojem fi nancování 
a to s naplněným Fondem strategických 
rezerv a dalšími prostředky na jiných 
dosud nezapojených účtech. Mohlo by 
se jednat o cca 1,5miliardy korun. Spolu 
s rozpočtovou rezervou je tedy rozpočet 
kraje připraven na nápor nové vlny pro-
jektů z EU. A to je myslím největší vklad 
do rozvoje našeho kraje od současného 
vedení a zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Přeji vám všem hezké a ještě slunečné 
dny, příjemný podzim a šťastnou ruku 
při vaší volbě v nadcházejících krajských 
volbách.

Předseda klubu zastupitelů Kraje 
Vysočina za ČSSD a náměstek hejtmana 
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