Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina, mimořádné zasedání
konaného 10. dubna 2009
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Martinec Jan

7. Vymazal Jaroslav

3. Medová Marie

8. Vlach Jiří

4. Lukáš Miroslav

9. Vrbka Miroslav

5. Dračka Emil
Omluveni:
1. Popelka Miloslav

3. Čihák Tomáš (tajemník)

2. Moravec Karel
Hosté:
1. Hyský Martin

3. Lisá Katina

2. Kodet Josef

Program:
1. Úvodní slovo;
2. Představení strategických projektů v oblasti cestovního ruchu;
3. Diskuse a různé;
4. Závěr.

1. Úvodní slovo
M. Vystrčil, předseda VRR, přivítal přítomné a přednesl program. Odůvodnil, proč se koná toto
mimořádné zasedání. Z důvodu, že nemohl být přítomen na „Představení strategických projektů
v oblasti cestovního ruchu“, svolal toto zasedání, aby byly strategické projekty představeny
členům VRR panem radním Hyským.
2. Představení strategických projektů v oblasti cestovního ruchu
M. Hyský přivítal přítomné a informoval členy výboru o strategických projektech v oblasti
cestovního ruchu.
Členům VRR byly představeny prezentace o strategických projektech.
J. Kodet okomentoval prezentaci týkající se „Regeneračního centra Nové Město na Moravě“.
M. Vystrčil vznesl dotaz, kde bude toto centrum umístěno.
Toto centrum bude umístěno místo stávající fotbalového stadionu, odpověděl K. Pačiska. Dále
dodal, že zatím není vyřešena otázka způsobu provozování tohoto centra.
K. Lisá okomentovala prezentaci týkající se modernizace třebíčského zámku a zpřístupnění
nových expozic. V prezentaci bylo představeno, jak by měly vypadat prostory zámku po
modernizaci.
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K. Pačiska okomentoval prezentaci „Centrum zelených vědomostí – z minulosti do budoucnosti“.
Prezentace se týkala přestavby a modernizace některých budov v Bystřici nad Pernštejnem
k efektivnějšímu a ekologičtějšímu získávání energie.
M. Hyský okomentoval prezentaci „Vesmír Vysočiny“. Cílem tohoto projektu je vybudovat
ojedinělé víceúčelové zařízení, které podpoří atraktivitu kraje Vysočina a přitáhne do regionu
turisty.
M. Vystrčil plně podpořil tento projekt.
M. Hyský dodal, že vlastníkem bude kraj a provozovatelem příspěvková organizace.
3. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
4. Závěr
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zapsal a zpracoval: Martin Šalanda 14. dubna 2009.
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