Zápis z jednání
Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 13. 5. 2009
Přítomni:
1. Lubomír Strnad

5. Jaroslav Svoboda

2. Vladimír Cisár

6. Simeona Zikmundová

3. Ivo Rohovský (předseda)

7. Jaroslav Hulák

4. Jan Slámečka (místopředseda)

8. Zdeněk Kadlec (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Běhounek

2. Markéta Hejkalová

Návrh programu:
1. Zahájení;
2. Seznámení s podanými návrhy na udělení medailí a jejich předběžné projednání;
3. Rozhodnutí o způsobu, rozsahu a termínech publicity;
4. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání.
Přednesl návrh programu, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Zdeněk Kadlec omluvil nepřítomnost hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
2. Seznámení s podanými návrhy na udělení medailí a jejich předběžné projednání
Ivo Rohovský informoval členy výboru o průběhu a systému hodnocení návrhů na udělení
medailí v loňském roce.
Připomenul, že dle Zásad zastupitelstva kraje pro udělování medailí kraje Vysočina, které byly
schváleny 25. 3. 2008, musí být jednotlivé návrhy na udělení medaile schváleny minimálně
třípětinovou většinou všech členů výboru, to znamená minimálně šesti členy.
Uvedl, že bylo doručeno celkem 16 nominací pro 15 osobností.
Sdělil, komu by podle zásad schválených zastupitelstvem měli být uděleny jednotlivé druhy
medailí. Uvedl, že nejdříve je třeba stanovit počet medailí, které budu uděleny
a to, jakým způsobem přistupovat k jednotlivým nominacím, aby se došlo k výsledku.
Zdeněk Kadlec prezentoval názor rady kraje, který se týká počtu udělených medailí, který by
neměl být z důvodu devalvace ocenění příliš vysoký.
Členové výboru se shodli, že bude udělena 1 kamenná, 2 skleněné a 3 dřevěné medaile.
Každý z členů vyjádřil svůj názor na udělení jednotlivých medailí. Zdeněk Kadlec přednesl názor
hejtmana kraje Jiřího Běhounka.
Poté došlo k hlasování o jednotlivých nominacích, každý navrhl tři kandidáty, kteří by měli
obdržet dřevěnou medaili. Potřebný počet hlasů získali: Michal Šiška, Marek Hovorka, Martina
Sáblíková.
Usnesení 001/02/2009/VUM
Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
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doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit dřevěnou medaili Michalu Šiškovi, Marku Hovorkovi
a Martině Sáblíkové.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Členové poté hlasovali o nominaci na udělení kamenné medaile. Všichni přítomní členové se
shodli na návrhu udělit kamennou medaili Jarmile Kratochvílové.
Usnesení 002/02/2009/VUM
Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit kamennou medaili Jarmile Kratochvílové.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Někteří členové výboru se vyjádřili, že by byli pro udělení 3 skleněných medailí, což bylo
nakonec odhlasováno.
Proběhlo hlasování o udělení skleněných medailí. Každý navrhl tři kandidáty, kteří by měli
obdržet skleněnou medaili. Potřebný počet hlasů získali: Josip Kleczek, Radek Jaroš, František
Pleva.
Usnesení 003/02/2009/VUM
Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit skleněnou medaili Josip Kleczkovi, Radku Jarošovi
a Františku Plevovi.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Rozhodnutí o způsobu, rozsahu a termínech publicity
Bylo rozhodnuto, že publikován bude pouze návrh výboru na udělení medailí. Jednotlivé
nominace zastupitelů zveřejňovány nebudou. Tisková zpráva o zasedání a rozhodnutí výboru
pro udělování medailí se vydávat nebude.

4. Diskuse a různé
Příští zasedání se uskuteční v Horáckém divadle, před slavnostním předáváním medailí u
příležitosti konání tradičního krajského koncertu, to znamená dne 8. října 2009.

5. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

Ivo Rohovský v. r.
předseda Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí
Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 14. 5. 2009.
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