Zápis z jednání
Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 25. 5. 2010
Přítomni:
1. Jiří Běhounek

6. Jaroslav Svoboda

2. Lubomír Strnad

7. Simeona Zikmundová

3. Ivo Rohovský (předseda)

8. Jaroslav Hulák

4. Markéta Hejkalová

9. Zdeněk Kadlec (tajemník)

5. Jan Slámečka (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Cisár
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení;
Projednání podaných návrhů na udělení medailí;
Diskuse a různé;
Závěr.

1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
2. Projednání podaných návrhů na udělení medailí
Členové výboru se shodli, že bude udělena jedna kamenná medaile a proběhlo hlasování o
jednotlivých nominacích. Potřebný počet hlasů (třípětinovou většinu všech členů výboru) získal
MUDr. Václav Miláček.
Usnesení 001/02/2010/VUM
Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit kamennou medaili MUDr. Václavu Miláčkovi.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Po krátké diskusi se členové výboru shodli, že budou uděleny čtyři skleněné medaile a proběhlo
hlasování. Každý navrhl čtyři kandidáty, kteří by měli obdržet skleněnou medaili.
Potřebný počet hlasů získali: Miroslav Marek, PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a Zdeněk Geist.
Vzhledem k výsledku hlasování rozhodli členové výboru, že skleněných medailí bude nakonec
uděleno pět.
V dalších kolech bylo hlasováno o dvou kandidátech s největším počtem hlasů v prvním kole,
kteří ale nezískali potřebnou třípětinovou většinu hlasů, a to o Stanislavu Neveselém
a PhDr. Zdeňku Vyhlídalovi. Potřebný počet hlasů nakonec získali oba.
Usnesení 002/02/2010/VUM
Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
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doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit skleněnou medaili Stanislavu Neveselému, Miroslavu
Markovi, Zdeňku Geistovi, PhDr. Zdeňku Vyhlídalovi a PhDr. Michalu Stehlíkovi, Ph.D.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Následně členové výboru odhlasovali, že dřevěná medaile v letošním roce udělena nebude.
3. Diskuse a různé
Příští zasedání Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina se uskuteční před slavnostním
předáváním medailí, u příležitosti konání tradičního krajského koncertu, to znamená dne
22. října 2010.
Přesný čas a místo zasedání bude členům výboru sděleno v dostatečném časovém předstihu.
4. 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 Vrábelová dne 26. 5. 2010.
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