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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 17. 12. 2008 s výhledem do 27. 1. 2009
Následující písemná zpráva zachycuje období od 17. 12. 2008 (poslední zasedání v roce
2008) do 12. 1. 2009 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do 27. 1. 2009
(1. zasedání v roce 2009). Je přílohou materiálu (ZK-01-2009-03, př. 3). Obsahuje základní
informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem kraje Vysočina
v uvedeném období.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu (OSŘKŽÚ):
•

Správní oddělení organizačně technicky připravilo nové volby do zastupitelstev obcí
Sviny a Rousměrov, okr. Žďár nad Sázavou, kde počet členů zastupitelstev obcí poklesl
pod hranici 5 a na neuvolněná místa v zastupitelstvu již nebyl náhradník. Nové volby
v obou obcích proběhly v sobotu dne 10. 1. 2009.

•

V obci Šimanov se vzdali svého mandátu všichni členové zastupitelstva obce. Ředitel
krajského úřadu proto odeslal na Ministerstvo vnitra návrh na vyhlášení nových voleb.
Vzhledem k tomu, že v obci Šimanov nepracuje ani jeden ze zastupitelů, bude úkoly
spojené s organizačně technickým zajištěním nových voleb plnit dle § 68 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění, ředitel krajského úřadu.

•

Ve dnech 5. - 6. března 2009 proběhne v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina již
III. ročník konference/workshopu "Správní řád v praxi krajských úřadů". Odborným
garantem celé akce je opět JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Právnická fakulta MU Brno)
a zahájení akce přislíbil osobně provést Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl.
Záštitu nad konferencí převzal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

•

V období od 19. 9. 2008 do 9.10. byl oddělením řízení lidských zdrojů mezi zaměstnanci
realizován průzkum spokojenosti. Jeho ambicí bylo zjistit nejen názory zaměstnanců na
stávající pracovní podmínky, ale zejména zmapovat jejich očekávání do
budoucna. Průzkum byl zaměřen na zjištění spokojenosti s odměňováním a jinými
benefity, s komunikací v úřadě, s pracovním prostředím, ale i na to, jak se zaměstnanci v
práci cítí. Vyhodnocení bylo provedeno externím dodavatelem, profesionálním
odborníkem s mnohaletými zkušenostmi v dané problematice. V polovině prosince
proběhla prezentace výstupů, zjištění a návrhu opatření ze sondy spokojenosti pro
vedení krajského úřadu. Následovat bude prezentace pro skupinu grémium ředitele,
vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení.

•

V roce 2008 zajistil krajský úřad ve svých prostorách vzdělávací aktivity pro 1865
zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací kraje:
Počet účastníků
Krajský úřad

1044

Obce

664

Příspěvkové organizace

157

Celkem

1865
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Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
•

Proběhlo předběžné vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS s názvem
ZÓNA 2008.

•

Pro potřeby ministerstva vnitra byly předány podklady za kraj pro zpracování Zprávy o
situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce
2008.

•

Krajský úřad vydal „Zaměření činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2009“.

•

OSH dále spolupracuje s obcí Číchov na realizaci výstavby mostu přes řeku Jihlavu
v Číchově. Na konci října byla zahájena vlastní výstavba mostu v Číchově. Zatím probíhá
výstavba
podle
stanoveného
harmonogramu
(nyní
probíhá
betonáž
mikropilotů). Z celkové částky 20,95 mil. Kč určené na obnovu mostu bylo ke konci roku
prostavěno 3,5 mil. Kč.

•

Na základě rozhodnutí ZK byly všechny obce kraje Vysočina informovány o schválené
výzvě k předkládání žádostí o státní, případně krajskou dotaci na realizaci projektů
v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina 2009. Pro zájemce o čerpání
dotace (dosud se přihlásilo 17 obcí) je připravena na 15. 1. 2009 za účasti konzultanta
MV ČR instruktáž k vyplnění žádosti a zpracování projektů.

•

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR odeslalo dopis jménem pana ministra řediteli
Krajského úřadu kraje Vysočina. Obsahem dopisu je oznámení o zrušení akce Zasedání
k energetice, které mělo proběhnout v kraji Vysočina ve dnech 23. - 24. dubna 2009.

•

13. 1. 2009 zřidila Rada kraje Vysočina komise a jmenovala předsedy, místopředsedy a
členy - seznam osob + kontakty na tajemníky a koordinátory byly všem členům ZK
rozeslány elektronicky.

•

RegionTour - prezentace kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu 15. - 18. 1. 2009.

•

19. 1. 2009 - předání akreditace Nemocnici Pelhřimov, bude následovat 23. 1. 2009
Nemocnice Jihlava.

•

29. 1. 2009 proběhne v Telči tisková konference, kde hejtmané kraje Vysočina a Dolního
Rakouska pozvou na Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009 s názvem Česko Rakousko, rozděleni, odloučeni, spojeni. Prezentována bude grafika výstavy, zazní tam
informace jak o výstavě, tak o doprovodných akcích a dopravě mezi výstavními
městy, k dispozici budou i kurátoři výstavy a vedoucí pracovních týmů připravující
DRZV09 na české i rakouské straně.

SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor ekonomický (OE):
•

Koncem roku 2008 bylo Ministerstvem financí ČR zahájeno přezkoumání hospodaření
kraje Vysočina za rok 2008. Proběhlo první dílčí přezkoumání, na které naváže v únoru a
v dubnu 2009 druhá a třetí část přezkoumání. Se závěrečnou zprávou z provedeného
přezkoumání hospodaření kraje bude seznámeno zastupitelstvo kraje, neboť tato zpráva
bude součástí závěrečného účtu kraje.

Odbor kontroly (OK):
•

Oddělení přezkoumání hospodaření obcí provádí vyhodnocení dílčích přezkoumání
hospodaření za rok 2008.
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•

Příprava na závěrečná přezkoumání za rok 2008 – tvorba plánu závěrečných
přezkoumání a jejich zadání včetně dalších údajů o územních celcích do Informačního
systému FKVS - modul přezkoumávání a plánování.

•

Příprava metodiky pro konečná přezkoumání za rok 2008.

•

Informování obcí o povinnosti zpracování zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok
2008.

•

Zpracovávání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 předkládaných obcemi.

•

Oddělení veřejnosprávní kontroly provádí kontroly příjemců veřejných finančních podpor
z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny – plně v souladu s plánem kontrolní činnosti na
II. pololetí 2008 a na I. pololetí 2009.

•

Zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol kraje Vysočina za rok 2008.

•

Na odbory, které mají v gesci příspěvkové organizace kraje, zaslána žádost o předání
informací pro tyto organizace k povinnosti zpracování roční zprávy.

•

Na odbory krajského úřadu zaslána žádost o spolupráci při zpracování roční zprávy
kraje.

•

Průběžné zajišťování přístupu pro příspěvkové organizace a obce
systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modulu ročních zpráv.

•

Průběžné ověřování správnosti ročních zpráv příspěvkových organizací kraje zadaných
v Modulu ročních zpráv.

•

Příprava na kontroly plnění opatření přijatých příspěvkovými organizacemi kraje – výběr
vzorku.

do informačního

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Práce na projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině" se ujal RNDr. Miloš Vystrčil,
zmocněnec kraje Vysočina pro jednání jménem kraje v otázkách speciálního odborného
vzdělávání. Byl také představen pracovnímu týmu projektu.



Proběhlo jednání s představiteli vedení VÚT Brno v otázce zřízení pobočky fakulty
stavební v Havlíčkově Brodě, na základě tohoto jednání připravuje OŠMS materiál, který
bude předložen RK dne 3. 2. 2009

Odbor životního prostředí (OŽP):
•

Ve sledovaném období byl úspěšně ukončen projekt kraje Vysočina s autorizovanou
obalovou společností Ekokom, a.s. pro rok 2008. V rámci projektu byly realizovány
aktivity: krajská komunikační kampaň (kampaň zajišťovala agentura Dobrý den
s.r.o.), školení obcí k zapojení se do systému třídění využitelných komunálních
odpadů (zajišťovala firma FI Konsult s.r.o.), seminář „Komunální odpady v praxi“
(zajišťovala firma ESKO-T s.r.o.), soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2008“ (zajišťovala
agentura Dobrý den s.r.o.), technická podpora obcí – pořízení kontejnerů na třídění
(zajišťovala firma EKOKOM, a.s.).

•

OŽP zahájil jednání ve věci uzavření smlouvy o spolupráci na rok 2009 s kolektivním
systémem Asekol s.r.o. a autorizovanou obalovou společností Ekokom, a.s.

•

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vydal OŽP metodickou příručku
"Mosty přes vodní toky - ekologické aspekty a požadavky" autorů Ing. Václava Hlaváče a
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Doc. RNDr. Petra Anděla, CSc. Příručka má sloužit jako pomocník při hledání vhodných
opatření k zajištění optimální průchodnosti mostů pro živočichy a omezení četnosti střetů
s vozidly. Elektronická verze je k dispozici na
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4016886&p1=4929.
•

Autorským týmem „Studio B&M“ byla na základě zakázky kraje Vysočina zpracována
Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (dále jen „Strategie“). Strategii zveřejnil
OŽP na internetových stránkách kraje Vysočina v rámci připomínkového
řízení (http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4016899&p1=4929).
Připomínky k předložené Strategii je možno uplatnit (nejlépe elektronickou poštou) na
odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina.

•

Byla vydána ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v Praze "Zpráva o stavu
životního prostředí" za předchozí rok. Ročenka má oproti předchozím nový formát a jinou
strukturu.
V
elektronické
podobě
je
k
dispozici
na
http://www.krvysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=40166
38.

•

Podstatu činnosti OŽP tvoří výkon přenesené působnosti. K 31. 12. 2008 jsme za rok
2008 zpracovali 15236 dokumentů s čísly jednacími ve spisové službě. Z toho rozhodnutí
ve správním řízení bylo vydáno 974.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):
•

Nabytí účinnosti územně plánovací dokumentace kraje Vysočina - Zásad územního
rozvoje.
Po vydání Zásad územního rozvoje Zastupitelstvem kraje Vysočina v září 2008 se Odbor
územního plánování a stavebního řádu zabýval kroky, které by podle stavebního zákona
vedly k nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
Konkrétně to znamenalo opatření obecné povahy, kterým byly Zásady územního rozvoje
kraje Vysočina vydány, doručit formou veřejné vyhlášky všem obcím kraje a zajistit
doklady o jejich zveřejnění ve všech místech tak, jak je to předepsáno Správním řádem.
Autoři Správního řádu v ustanoveních o doručování veřejnou vyhláškou jistě
nepředpokládali jejich použití v případech, kdy je takto oslovováno 704 subjektů, jako je
tomu v případě počtu obcí Vysočiny. Tuto skutečnost evidentně nedocenili ani autoři
nového Stavebního zákona, kteří pro zveřejnění vyhlášky o opatření obecné povahy,
kterým se vydávají ZÚR, použili zmíněný způsob doručování. Přineslo to nesmírné
problémy s přinucením obcí vyhlášku vyvěsit a po uplynutí příslušné lhůty ji vrátit
Krajskému úřadu. Po několika kolech telefonických, e-mailových, písemných i osobních
urgencí můžeme konstatovat, že jsme dnem 9.1.2009 získali doklad o zveřejnění
opatření obecné povahy od všech obcí kraje.
Poslední doložené datum zveřejnění vyhlášky obcemi bylo 7.11.2008. Po uplynutí 15 dnů
se Zásady územního rozvoje kraje Vysočina staly ke dni 22.11.2008 účinnými.
Kraj Vysočina je tak třetím krajem, který disponuje účinnými Zásadami územního rozvoje
a pro jeho obce a pořizovatele územně plánovacích dokumentací je tak k dispozici
dokumentace obsahující řešení zásadních nadmístních problémů a krajských priorit.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor regionálního rozvoje (ORR):
• Podpora spolupráce a síťování NNO
NNO, jejichž vývoj byl násilně přerušen v době totality, nemají doposud vytvořeny
základní mechanismy spolupráce (to nepodporuje ani legislativa), a tak je efektivita jejich
činností roztříštěna. Síťování je proto jednou z možností jak učinit rozdělování veřejných
prostředků, které jsou pro NNO jedním z důležitých zdrojů podpory, efektivní.
Dlouhodobě spolupracujeme se zástupci všech NNO volených na krajské konferenci
NNO. Tito zástupci jsou sdružení v Koordinačním uskupení NNO kraje Vysočina – viz
www.kous.cz. Na krajské úrovni koordinujeme setkávání skupiny úředníků, kteří mají na
jednotlivých odborech spolupráci s NNO v popisu práce (Pracovní skupina krajského
úřadu pro NNO). Skupina se schází jednou za měsíc a jedná o záležitostech, které jsou
pro NNO v kraji důležité.
K systémové
komunikaci využíváme
především
elektronické
komunikace
a
informace zveřejňujeme na www stránkách (www.kr-vysocina.cz/www/nno/ - jsou
tématické stránky krajského úřadu pro NNO; www.kous.cz - stránky pro NNO z kraje
Vysočina, které s krajem aktivně spolupracují a www.neziskovka.cz - stránky určené pro
malé organizace, které nemají vlastní www).
•

Poskytování informací
V uvedeném období jsme poskytovali odbornou a metodickou pomoc a informační
podporu pro neziskový sektor v kraji a ostatním institucím a organizacím jsme
podávali informace o činnosti NNO v kraji.

•

Dotační poradenství
Pomáhali jsme NNO s vyhledávání ekonomických zdrojů pro jejich rozvoj. Jsme
kontaktním místem pro program Nadace Nokia, který administruje Nadace rozvoje
občanské společnosti s názvem Připoj se. Poskytovali jsme také informace o
připravovaných a vyhlášených výzvách operačních programů, které rozdělují prostředky
strukturálních fondů EU.

•

-

Projekt podpory KOUS Vysočina, o.s. - V úzké spolupráci s členy KOUS jsem se
podíleli na realizaci projektu zaměřeného na zlepšení koordinace NNO v kraji
Vysočina. Jeho realizátorem byl KOUS Vysočina, o.s. Mezi jeho aktivity patřilo
uspořádání několika vzdělávacích seminářů pro NNO, zřízení kanceláře KOUS
Vysočina a aktualizace www stránek.

-

Výjezdní setkání Rady vlády pro NNO na Vysočině - Dne 9.1.2009 se v prostorách
krajského úřadu uskutečnilo výjezdní zasedání Rady vlády pro NNO (pracovního
orgánu Výboru pro regiony). Zde byla členům této instituce představena činnost
pracovní skupiny a fungování spolupráce mezi NNO v kraji. Byla také představena
Strategie rozvoje neziskového sektoru, do jejíž realizace jsou všechny subjekty
zapojeny. V závěru proběhla diskuse o možnosti podpory NNO nejenom v našem
kraji prostřednictvím krajských středisek pro NNO a daňových asignacích.

Projekt Zdravý kraj Vysočina a MA 21
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a
propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina:
Ve sledovaném období byly zpracovány a odeslány smlouvy realizátorům dotací
schválených na ZK 17.12.2008, byla provedena kontrola závěrečných zpráv
a proplacena podpora kraje Vysočina u uzavřených dotací. (V roce 2008 bylo podpořeno
41 projektů a celková podpora kraje činila 1 806 364,- Kč)
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Příprava projektu do Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí s názvem
Vysočina 21 - propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina.
•

Příprava dalších projektů
-

-

•

o

Projekt připravován k podání do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

o

Vysočina bude partnerem projektu, kde Lead Partner je DR Zemská akademie

o

Rozpočet projektu cca 540 000 EUR, na kraj Vysočina bude připadat 85 000 EUR
při 10% spolufinancování (8 500 EUR).

o

Spolupráce ORR s OE a OA.

Forest Tree
o

Projekt připravován do Operačního programu Meziregionální spolupráce (Interreg
IV C).

o

Vysočina jedním z partnerů projektu, kde Lead Partner je Regional Council of
Champagne-Ardenne z Francie.

o

Rozpočet projektu se připravuje, bude cca 1 600 000 EUR, na kraj Vysočina bude
připadat cca 150 000 EUR, spolufinancování je 15%, tj. max. 22 500 EUR.

o

Spolupráce ORR s OLVHZ.

Oblast projektů technické pomoci
-

Vyhlášeno výběrové řízení na Propagační předměty pro propagaci globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) v kraji
Vysočina v částce 250 000,- Kč.

-

Finalizace výběrového řízení na Dodávku zařízení a vybavení pro Globální granty
Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v částce 260 000,- Kč.

-

Dokončení průzkumu mezi 6 jazykovými agenturami pro výběr dodavatele jazykového
vzdělávání pro pracovníky zprostředkujícího subjektu (do 100 000,- Kč), bude proveden
výběr a podpis smlouvy.

•

•

Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech

Oblast dokončení 1. výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP
VK (dále jen „výzva“) prioritní osy 1
-

Zpracování podkladů rozsáhlé analýzy týkající se 140 předložených projektových
žádostí předložených do 1. výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční
podporu z OP VK – prioritní osa 1, vyhodnocení sebraných dat ve spolupráci
s Odborem analýz (bude odesláno na řídící orgán a poskytnuto dalším uživatelům).

-

Kompletovány Zprávy o výběrovém procesu za jednotlivé globální granty a odeslány na
řídící orgán.

-

Rozesláno oznámení o výsledku výběrového procesu (odesláno celkem 70-ti
žadatelům, z toho 30-ti žadatelům s předpřipravenými podklady pro podepisování
Smluv o realizaci grantových projektů (dále jen Smlouva) (návrh Smlouvy, návrh
Smlouvy o partnerství, vyžádání dalších potřebných dokumentů).

-

Následně konzultovány požadované dokumenty k sepsání Smluv s příjemci na osobní
schůzce včetně kontroly předložených dokumentů.

-

Příprava podkladů pro interní audit probíhající v oblasti hodnotícího procesu v rámci
1. výzvy.
Příprava 2. výzvy do prioritní osy 1
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-

Organizace schůzky se 16 řediteli ZŠ, SŠ, VŠ a organizace zřízené krajem (Vysočina
Education) k podmínkám 2. výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční
podporu z OP VK prioritní osy 1, která se uskutečnila pod záštitou radní paní Kružíkové
a radního pana Hyského dne 7. 1. 2009.

-

Předložen materiál do RK o nominaci nové výběrové komise, proběhne oslovení
nových členů výběrové komise z řad SOV, CZESHA a KOUS.

-

Probíhající konzultace s neúspěšnými žadateli z 1. výzvy.

-

Příprava textu 2. výzvy za všechny 3 globální granty, která má být odeslána ke
schválení na řídící orgán před předložením do rady kraje.

-

Úprava Směrnice zprostředkujícího subjektu v důsledku změn v Manuálu 4. verze a
v důsledku změny Statutu a Jednacího řádu v souvislosti s vyhlášením 2. výzvy, návrh
změněné Směrnice odeslán ke schválení na řídící orgán, poté bude předloženo do RK.

•

Příprava globálního grantu do oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v Kraji Vysočina
-

Finalizace projektové žádosti zejména v oblasti aktivit tak, aby žádost o globální grant
mohla být předložena na ŘO (po schválení v RK) do konce ledna.

-

Příprava projednání žádosti o globální grant do oblasti podpory 3.2 do Výboru pro
regionální rozvoj a Výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost.

•

Další činnosti
-

Připomínkování nových verzí Příručky pro příjemce a Příručky pro žadatele –
připomínky odeslány na ŘO.

•

Koordinační činnost při projednávání alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009.

•

V termínu od 12. do 16. ledna 2009 probíhá/proběhla auditní mise Evropské komise,
která má za účel prověřit postupy při zadávání veřejných zakázek. Za kraj Vysočina byl
vybrán 1 projekt z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v
ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):
•

SFDI předfinancování
V roce 2008 kraj Vysočina čerpal od Státního fondu dopravní infrastruktury bezúročnou
půjčku ve výši necelé čtvrtmiliardy Kč. Půjčka byla určena na financování těchto projektů:
II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, ve výši 8 661 tis. Kč
II/353 Bohdalov-obchvat ve výši 34 000 tis. Kč
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba, ve výši 104 685 tis. Kč
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba, ve výši 39 698 tis. Kč
II/405 Brtnice - Zašovice ve výši 25 500 tis. Kč
Půjčku kraj Vysočina vrátí po připsání dotací z Evropské unie.
Pečlivou přípravou cash-flow svých projektů kraj Vysočina šetří ve svém strategickém
fondu desítky milionů korun na financování dalších akcí na silniční infrakstruktuře.
Vyúčtování k SFDI bylo provedeno v první polovině ledna 2009.
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•

2. ROP Jihovýchod
Kraj Vysočina získal z ROP Jihovýchod dotace v celkové výši 82,5 mil. Kč. na realizaci
projektů II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba.
V první polovině ledna 2009 byla zaregistrována žádost o podporu projektu II/405
Příseka – Brtnice, který usiluje o získání dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod, a to až do výše 92,5% celkových způsobilých výdajů. Realizací
tohoto projektu pokračuje modernizace významné krajské komunikace II/405 mezi
Jihlavou a Třebíčí.

Odbor kultury majetkové péče (OKPP):
•

OKPP pokračuje v administraci a kontrole sub-projektů podpořených z Finančního
mechanismu EHP/Norska a v přípravách na Dolnorakouskou zemskou výstavu, jejíž
slavnostní zahájení se uskuteční dne 17. 4. 2009.

•

Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících
zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (poskytuje kraj Vysočina na
základě zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/08). Od 1. 1. 2009 do 15. 2. 2009
probíhá sběr žádostí o dotaci dle uvedených zásad. Bližší informace na webových
stránkách kraje Vysočina.

•

Zlatá jeřabina
Od 19. 1. 2009 do 9. 2. 2009 bude probíhat sběr nominací do ankety Zlatá jeřabina –
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008. Cílem ankety je poukázat na množství
zajímavých kulturních akcí probíhajících v kraji Vysočina a na péči o jeho kulturní
památky. Nominovány mohou být kulturní počiny, které se uskutečnily v loňském roce na
území kraje Vysočina. Anketa se tradičně dělí do dvou kategorií: kulturní aktivita a péče o
kulturní dědictví. Samotné hlasování v anketě bude zahájeno v první polovině měsíce
března.

V Jihlavě dne 12. 1. 2009
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