Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

V Jihlavě dne 31. července 2009

Vážení podnikatelé, vážení představitelé firem v kraji Vysočina!

Po loňských podzimních volbách, výměně politického vedení kraje a v neposlední řadě
i s ohledem na celosvětovou hospodářskou krizi došlo ke změně přístupu kraje Vysočina
k firmám a podnikatelským subjektům, které zde působí.
Aktivně se snažíme o širokou a efektivní spolupráci, vzájemnou komunikaci, informovanost
a oboustranně přijatelný přístup k řešení všech záležitostí týkajících se obou stran – krajské
samosprávy a podnikatelských subjektů. Uvědomujeme si velký podíl naší odpovědnosti za
podmínky pro život obyvatel, neboť právě my v mnohých ohledech zastupujeme 500 tisíc
občanů kraje Vysočina. Uvědomujeme si i to, že dáváte občanům regionu práci, příležitost k
obživě. Proto se my, představitelé Vysočiny, snažíme v mezích možností a zákonných norem
zadávat zakázky především právě Vám - firmám našeho kraje. Vnímáme potřebu, aby byla
v krizové době zachována vysoká míra našich investic, aby objem veřejných zakázek a tedy i
příležitostí k uplatnění místních dodavatelů nebyl s nadbytečnou opatrností udržován pod
možnostmi vyplývajícími z potenciálu pro jejich financování. Plánované investice, na které jsou
peníze již zajištěny, se snažíme urychlit. V neposlední řadě usilujeme o maximální možné
získávání a zapojování evropských peněz. To vše může přinést a jistě i přinese mnohým
zdejším firmám užitek a alespoň dílčím způsobem jim to pomůže překonat těžkosti krizového
období.
Rádi bychom prohloubili tuto oboustranně výhodnou spolupráci. Naším cílem je vytvoření
pevnějšího pouta mezi občany kraje a jejich zaměstnavateli, budování vědomí sounáležitosti,
spoluodpovědnosti. Chtěli bychom Vás proto v tuto chvíli požádat o pomoc při pořádání
programů pro zaměstnance pracující v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem.
Připravíme je postupně podle možností – nejprve pro zaměstnance středních škol, kde
vzděláváme naši mládež, a dalších školských zařízení. Nemůžeme opomenout zaměstnance
dětských domovů, kde se starají o děti, které si svůj osud samy nevybraly. Později, budeme-li
mít dostatečné zdroje, bychom chtěli formou pozvání k účasti na kulturním představení
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poděkovat také zaměstnancům krajem zřizovaných zdravotnických zařízení, ústavů sociální
péče a domovů pro seniory. Náš zájem se soustředí zejména na zaměstnance těch subjektů,
jejichž personál se stará o nás a naše blízké každý den, po celý rok, a to často i během
vánočních svátků, kdy si většina z nás může užívat volna.
Poděkování za obětavou práci zaměstnanců krajských organizací poskytujících veřejné služby
můžete podpořit i Vy, pokud se k tomu rozhodnete. V rámci dobré spolupráce bychom chtěli
touto cestou požádat o případný příspěvek. Uvítáme jakoukoliv výši Vašeho daru. Ujišťuji Vás,
že Vámi darované peníze nebudou využity pro jiný účel, než jsem popsal výše.
Prvním programem, který pro zaměstnance příspěvkových organizací v tuto chvíli již
organizujeme, je podzimní návštěva kulturního představení – atraktivního muzikálu. Pevně
doufám, že i díky Vašim příspěvkům nebude tato akce počinem posledním.
V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se výše uvedeného, je možné kontaktovat pracovníky
Krajského úřadu kraje Vysočina, kteří byli pověřeni administrací záležitosti:
Ing. Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, tel. 564 602 128,
steklova.i@kr-vysocina.cz,
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina, tel. 564 602 250,
kadlec.z@kr-vysocina.cz.
Na www stránkách kraje Vysočina, které si právě prohlížíte, naleznete kromě dalších zajímavých
informací v případě Vašeho zájmu o spolupráci k tomu využitelný vzor darovací smlouvy (jako
dokument

ke

stažení

–

adresa:

http://www.kr-

vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4021478 ).

S přátelským pozdravem a poděkováním
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