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Nová průmyslová zóna bude zelenější
Průmyslová zóna Jamská II. již čeká
na své zájemce. Stavba v režii města
prošla kolaudací 19. listopadu. Stála 109 miliónů korun, z toho dotace
z ministerstva průmyslu a obchodu
byla 53 mil. Kč. Výstavba průmyslové zóny probíhala od března 2020
svižným, až rekordním tempem.
„Před rokem touto dobou jsme ještě nevěděli, zda se projekt bude vůbec
realizovat, byl to stále nejistý podnik.
Vzpomínám, jak 19. 12. 2019 jsme
na CzechInvestu v Praze dostali alespoň ústní příslib, že naše zóna podpořena bude,“ ohlíží se žďárský starosta
Martin Mrkos.
Cílem Žďáru bylo využít dotační
program pro podporu průmyslových
zón, který končil právě v roce 2020.
V časové kompresi se následně rodila nejen podpora ze strany státu, ale
i vlastní projekt, jemuž předcházely výkupy pozemků. Nakonec se vše
zvládlo.
Rozloha průmyslové zóny Jamská
II. činí 10 hektarů, část z toho zabírá propojovací komunikace mezi ulicemi Jamská a Novoměstská. Město
zde 1 m2 prodává za 1100 Kč.
V prosinci zastupitelé města schválili prodeje pozemků prvním třem
zájemcům. Dle starosty Mrkose jde
o technologické firmy, zabývající se
přesným strojírenstvím, pokročilým

MOMENTKA z konce léta, kdy ministryně financí Alena Schillerová cestou po
regionu zavítala na budovanou průmyslovou zónu Jamská II. Ve větrném dni
vyslechla komentář stavbyvedoucího PKS a chvíli pozorovala zpevňování podloží
pro pokládku komunikace.
Foto: Lenka Kopčáková
CNC obráběním, mazacími systémy
„Oslovili jsme i obchodní komory, aby
a průmyslovou automatizací.
se zpráva o naší nové průmyslové zóně
Konečné slovo bude mít dle smluv- dostala i za hranice. Spolupracujeme
ních podmínek ještě CzechInvest, s Obchodní komorou Izraele, Skandiale Žďárští neočekávají zádrhel, jde návie, Velké Británie, USA, Korey a
přesně o firmy dle avizované podpo- Německa. Snahou je přilákat perspekry.
tivní technologické firmy,“ říká staros-

ta Mrkos.
Strategií města je vytvářet v průmyslové zóně pozice pro kvalifikovanou pracovní sílu, aby tu místní
vzdělaní a zkušení lidé našli perspektivu, stabilitu a naději na solidní
mzdy.
Dle předpokladu by nová průmyslová zóna mohla vyprodukovat
až 400 kvalifikovaných pracovních
míst.
„Klademe důraz na modrozelenou
infrastrukturu, tzn. všichni investoři musí naplnit podmínky hospodaření s dešťovou vodou, minimálně 25 %
zeleně na pozemku, 5 % na konstrukci,
využívat ideálně bezemisní nebo nízko
emisní technologie do energií a dopravy,“ vysvětluje hlediska města starosta.
Již dnes jsou v nové průmyslové
zóně vysázeny desítky stromů, takže
od samého začátku bude průmyslová zóna zelenější.
Z projektu vyplývají i drobnější
investice. např. revitalizace rybníku
Velký Posměch v blízkosti hasičské
zbrojnice.
„Čeká jej v roce 2021 obnova z důvodu, že zástavba průmyslové zóny bude
mít dopad na hydrologické poměry v krajině. Velký Posměch má řešit
retenci vody v území,“ vysvětluje Martin Mrkos.
-lko-

Máme nejodpovědnější firmu Vysočiny
Krajské vítězství a bronz pro žďárskou
firmu VODASERVIS, výrobce nerezových a plastových vodárenských zařízení. To je krajský výsledek v letošním
již 15. ročníku celostátní soutěže Firma
roku 2020.
Soutěž patří svým všeoborovým a
regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. Soutěžící
prochází přísným hodnocením finančních ukazatelů, tzv. scóringem.
Žďárská firma VODASERVIS čelila
konkurenci dalších devíti firem z Vysočiny, v základní soutěži se umístila na
třetím místě, ale při rozhodování o udělení titulu Vodafone Odpovědná firma
roku 2020 porotci rozhodli právě ve
prospěch VODASERVISu. Žďárskou
firmu prohlásili za nejodpovědnější

společnost v Kraji Vysočina.
„Porota ocenila především přístup firmy
k zaměstnancům. Ve svém regionu patří
mezi významné podporovatele řady sportovních a kulturních aktivit a současně
podporuje také sociální služby pro seniory či osoby se zdravotním postižením.Při
samotném procesu úpravy vody se vždy
snaží primárně o využívání filtračních
materiálů, které lze opakovaně použít a
recyklovat,“ okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone ČR.
Firmou roku 2020 Kraje Vysočina se stala havlíčkobrodská škrobárna
Amylon s tradicí od roku 1912. Druhou příčku obsadila jihlavská společnost ThePay.cz, vývojář stejnojmenné
platební brány.

Obdobou je soutěž Moneta Živnostník roku 2020. Do krajského kola
postoupilo deset živnostníků z Vysočiny. V očích porotců rozhodovala síla a
hloubka jejich podnikatelského příběhu.
Titul MONETA Živnostník roku
2020 Kraje Vysočina vybojoval řezník
z Křoví (u Křižanova) Luboš Mynář,
druhá příčka patří Petru Vondrákovi z Velké Bíteše, který lisuje plastové
výrobky. Třetí je opravář starožitných
hodin Ivan Kopecký z Daňkovic na
Žďársku.
Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař. Porotci jí
oceňují živnostníka, který překonal v
podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje

dál. Jako první na Vysočině získal titul
právě Petr Vondrák z V. Bíteše.
Při pražském finále na Žofíně 10. prosince měla Vysočina tedy pár želízek
v ohni, ale stupně vítězů obsadili jiní.
Na výsledky soutěží se lze podívat na
stránkách www.firmaroku.cz
Odborné poroty obou soutěží byly
složené ze zástupců partnerů, státní
správy a zástupců asociací a cechů.
Jak konstatuje Iveta Štočková z partnerské společnosti EUROVIA, současná krize ukazuje, jak důležité je podporovat malé a střední podnikání v
českých regionech. „Jsme proto rádi, že
můžeme přispět ke zviditelnění těch nejlepších podnikatelů i živnostníků ze všech
koutů naší republiky,“ dodává Štočková.
-lko-

Zdravotní pojištění pracujících penzistů
Dokud senior nezažádá o
důchodovou dávku, odvádí za
něho zdravotní pojistné zaměstnavatel.
Nejasnosti v oblasti zdravotního
pojištění zaměstnanců patří k častým dotazům, na které naše největší
zdravotní pojišťovna odpovídá.
Zde je ukázkový dotaz:

� Od kdy se stanu státním
pojištěncem, jestliže chci po
dosažení důchodového věku
zůstat nadále v zaměstnání a
ani zatím nepodávat žádost o
důchod?
Souvisí s tím pro mě nějaké
povinnosti ve vztahu k pojišťovně nebo zaměstnavateli?

Vysvětlení podává mluvčí VZP
Vlastimil Sršeň. Předesílá, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za poživatele důchodu z důchodového pojištění je stát.
„Státním pojištěncem se tedy nestanete dnem, kdy dosáhnete věku pro
odchod do důchodu, ani dnem podání žádosti o důchod. Podstatné je přiznání důchodové dávky,“ vysvětluje
Vlastimil Sršeň. Dodává, že státním
pojištěncem je i ten, kdo naopak
nedosáhl důchodového věku, ale je
poživatelem předčasného starobního důchodu nebo tzv. předdůchodu.
Na platbu pojistného státem má
pojištěnec nárok od doby přiznání
důchodu až do doby, kdy je mu případně rozhodnutím důchod odej-

mut. Sršeň připomíná, že jde nejen
o důchody starobní, ale i důchody invalidní, vdovské/vdovecké a
sirotčí.
Za poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění považován pojištěnec i v měsících, kdy mu
výplata důchodu nenáleží, tedy v
měsících, kdy je mu důchod přiznán,
ale není vyplácen.
„Jestliže budete nadále pokračovat v
práci i po dosažení důchodového věku
a zatím ani nežádáte o důchodovou
dávku, nemáte v souvislosti se zdravotním pojištěním žádné povinnosti ani ve
vztahu ke své zdravotní pojišťovně, ani
ke svému zaměstnavateli.
Na vaší situaci se totiž nic nemění.
Budete nadále běžným pojištěncem,

za kterého odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel,“ vysvětluje
mluvčí VZP.
Pokud však senior v době trvání
zaměstnání o důchod požádá, musí
ve chvíli, kdy mu bude důchod přiznán, informovat svého zaměstnavatele.
„To musíte samozřejmě doložit platným rozhodnutím o přiznání důchodu.
Zaměstnavatel pak musí tuto skutečnost, na základě které vzniká povinnost státu platit za vás pojistné, oznámit zdravotní pojišťovně. Tj. musí vás
přihlásit jako státního pojištěnce,“ říká
Vlastimil Sršeň. Pojistné na zdravotní pojištění pak budou za pracovníka následně souběžně platit stát i
zaměstnavatel.
-lko-

