Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 2/2017 konaného dne 27. února 2017

Přítomni:

1. Stránský Milan

8. Novák Rostislav

3. Říhová Regina

10. Dvořák Josef

2. Kružíková Marie
4. Daněk Antonín

5. Šinkorová Michaela
6. Štefáček Jan

7. Geist Zdeněk (P)
Nepřítomni (omluveni):
1. Vichrová Lucie
Hosté:

1. Fischerová Jana (členka rady kraje)
2. Čech Zbyněk (OSH)

3. Marek Dominik (OA)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

9. Hanáčková Jaromíra

11. Milotová Danuše

12. Daněk František Pavel

13. Suchý Michal

14. Seidl Ladislav (tajemník)

2. Málek Jen
4. Vondráková Zuzana (OKPPCR)

5. Schallnerová Ivana (OKPPCR)
6. Hladíková Jitka (KKV)

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Volba místopředsedy komise,
Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti kanceláře
Kraje Vysočina v Bruselu (OSH);
5. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací (OI);
6. Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny (KKV HB);
7. Informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2017 (OKPPCR);
8. Aktuální informace ke zpracovávané Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na
období 2017 – 2025 (OKPPCR);
9. Informace o Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina včetně nominace
zástupce do pracovní skupiny, která do 30. 4. 2017 doporučí akvizice (OKPPCR);
10. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina, nominace na udělení titulu v roce 2017 (OKPPCR);
11. Informace o nových položkách zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina, nominace vybraného nemateriálního statku na národní seznam
(OKPPCR);
12. Vyhlášení grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 (OKPPCR);
13. Vyhlášení grantového programu Regionální kultura 2017 (OKPPCR);
14. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
15. Diskuze, různé;
16. Závěr.

1. Zahájení
Zdeněk Geist, předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
(dále jen „Kkcrvv“) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Kkcrvv usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.

3. Volba místopředsedy komise
Zdeněk Geist informoval, že na pozici místopředsedkyně komise kultury, cestovního ruchu a
vnějších vztahů byla po vzájemné dohodě předsedů politických stran zastoupených v Radě Kraje
Vysočina nominována Lucie Vichrová, která však na tento post rezignovala. Na její místo byl
politických klubem nominován člen komise Jan Štefáček.
Během jednání se dostavila členka komise Marie Kružíková.

Usnesení 07/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
jmenuje
do funkce místopředsedy Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Jana Štefáčka s účinností od 27. 2. 2017.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

4. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti
kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu
Zbyněk Čech okomentoval podkladový materiál. Kraj Vysočina rozvíjí mezinárodní spolupráci
zejména z důvodu výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, zapojení do mezinárodních
projektů, navázání osobních a profesních kontaktů, rozvoje jazykových zkušeností i kulturního
vědomí a osobního rozvoje občanů Vysočiny. Kraj usiluje o svou propagaci v zahraničí. Kraj
Vysočina má uzavřeny dohody o spolupráci se šesti regiony v zahraničí, které tak mají status
partnerských regionů Kraje Vysočina.
Jsou to: od roku 2002 Spolková země Dolní Rakousko, od roku 2006 Nitranský samosprávný kraj
na Slovensku a Champagne-Ardenne ve Francii (dnes region s názvem Grand Est), od roku 2008
Zakarpatská oblast Ukrajiny a od roku 2014 Minská oblast Běloruska a čínská provincie Hubei.
Kraj Vysočina má v nestálé formě zastoupení v Bruselu a je členem meziregionálních uskupení
jako například v Evropském regionu Dunaj–Vltava, který sdružuje české, rakouské a německé
regiony. Mezinárodní spolupráce probíhá i s dalšími důležitými partnery Kraje Vysočina v
zahraničí, například se subjekty z finského města Tampere či z Tchaj-wanu. Zdeněk Geist vznesl
dotaz na stáže studentů v Bruselu. Zbyněk Čech odpověděl, že se jedná o stáže určené
vysokoškolským studentům, které jsou hrazeny z programu Erasmus+. Stáže trvají 3 měsíce.
5. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací
Dominik Marek formou krátké prezentace seznámil členy komise se způsobem zajištění
bezpečnosti informací.

6. Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny
Jitka Hladíková, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, informovala o činnosti knihovny. Od 1. 1.
2014 zajišťuje Krajská knihovna Vysočiny provoz Krajské digitalizační jednotky. Krajská knihovna
dnes ve své činnosti naplňuje úlohu regionálního centra knihovnických, bibliografických a
informačních služeb pro síť veřejných knihoven v Kraji Vysočina a vyvíjí celou řadu aktivit. V Kraji
Vysočina je celkem 578 knihoven. V rámci regionálních funkcí působí 17 metodiků, na každého z
nich tedy připadá 34 knihoven. Financování regionálních funkcí je od roku 2011 ve výši 9,392 mil
Kč. Tato částka nebyla do dnešního dne navýšena. Kraj Vysočina je na čtvrtém místě v počtu
knihoven ze všech krajů. Částka na jednu obsluhovanou knihovnu (z 45% krajského příspěvku) je
ve výši 7.350,--Kč (viz. Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území
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ČR za rok 2015). V roce 2016 došlo ke změně financování regionálních funkcí. Knihovna celkový
objem finančních prostředků dostává přímo do svého rozpočtu a následně uzavírá smlouvy s
pověřenými knihovnami. Informace o činnosti knihovny jsou k dispozici ve výroční zprávě, zprávě o
plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. V současné době je 418 knihoven automatizováno.
Mezi další činnosti poskytované v rámci regionálních funkcí patří vzdělávání pro profesionální a
neprofesionální knihovníky, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, pomoc při revizích,
statistikách, poradenská, metodická a konzultační činnost. Krajská knihovna podporuje komunitní
centra obcí, vykonává krajskou a městskou činnosti. Knihovna provozuje dvě pobočky na
základních školách, čtyři pobočky v příměstských částech Havlíčkova Brodu a pedagogickou
knihovnu. Spolupracuje se školami, nemocnicemi, muzei, galeriemi, atd. Denně knihovnu navštíví
cca 700 čtenářů a v průměru si jeden čtenář vypůjčí cca 56 dokumentů za rok (knihy, časopisy, AV
dokumenty atd.). Zdeněk Geist vznesl dotaz na výši rozpočtu určeného na nákup knih. Jitka
Hladíková odpověděla, že roční rozpočet činní cca 2,5 mil. Kč. Milan Stránský vznesl dotaz na Eknihy. Jitka Hladíková odpověděla, že čtenáři knihovny si mohou vypůjčit e-knihy prostřednictvím
portálu eReading. V rámci projektu E-knihy do každé knihovny je k dispozici kolekce téměř 130
titulů od nakladatelství Academia v elektronické podobě a dále autorsky volná díla českých klasiků.
Antonín Daněk vznesl dotaz na zahájení stavby nové krajské knihovny. Jitka Hladíková
odpověděla, že je v plánu začátkem roku 2018. Na jednání dne 21. června 2016 rozhodlo
Zastupitelstvo Kraje Vysočina o uzavření smlouvy na spolufinancování stavby nové budovy
Krajské knihovny Vysočiny s Městem Havlíčkův Brod.
Usnesení 08/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2017
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Existují tři formy dotačních titulů, které OKPPCR
administruje, a to Zásady zastupitelstva kraje, Pravidla rady kraje a Grantové programy Fondu
Vysočiny. Bližší informace k vyhlášeným grantovým programům jsou k dispozici na internetovém
odkazu www.kr-vysocina.cz/edotace.
Usnesení 09/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o dotačních titulech na úseku kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyhlášených
pro rok 2017.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

8. Aktuální informace ke zpracovávané Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji
Vysočina na období 2017 – 2025
Zuzana Vondráková okomentovala prezentaci. V současné době probíhá zpracování Strategie,
termín dokončení je v plánu v květnu 2017. Předchozí Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji
Vysočina byla zpracována na období 2008 - 2013 a platnost tohoto koncepčního materiálu již
vypršela. V oblasti cestovního ruchu tedy nyní neexistuje žádný strategický materiál, který by
navrhl směřování této oblasti v Kraji Vysočina do dalších let. V roce 2014 byla ve spolupráci s
Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě (dále jen „VŠPJ“) zpracována Analýza turistického
potenciálu Kraje Vysočina a v letech 2014/2015 se podařilo uskutečnit také dotazníkové šetření,
na jehož základě byl stanoven Profil návštěvníka turistického regionu Vysočina. S využitím
zmíněných podkladů je v současné době vytvářen koncepční materiál, který po konsensu s
regionálními partnery (např. ubytovatelé, provozovatelé restaurací, agrofarem, turistických
atraktivit, lyžařských a zábavních areálů, kulturních institucí, vlastníci významných památek, NPÚ,
KČT, TIC, zástupci obcí se silným turistickým potenciálem) identifikuje priority, opatření a aktivity
vedoucí k efektivnímu rozvoji CR v kraji v oblastech týkajících se infrastruktury, marketingu i řízení
CR. Přestože podpora odvětví CR prostřednictvím fondů EU pro období 2014-2020 je významně
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omezena, měla by být koncepce CR důležitým pomocníkem pro směřování dotační politiky v
oblasti CR nejen kraje, ale i státu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) hodlá podporovat
realizaci projektových záměrů v regionech výrazným navýšením alokace prostředků ze státního
rozpočtu a jejich rozpouštěním v podprogramech pro obce, podnikatelské subjekty a destinační
organizace a pro tento účel předpokládá existenci schválených regionálních rozvojových strategií.
Regina Říhova vznesla dotaz, zda byly stanoveny cíle také v přechozí Strategii CR a zda byly
naplněny. Zuzana Vondráková odpověděla, že v původní Strategii cíle stanoveny byly a došlo k
jejich naplnění, vyhodnoceny jsou v analytické části nové Strategie.
Usnesení 10/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace ke zpracované Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období
2017 – 2025.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Informace o Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků
na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina
včetně nominace zástupce do pracovní skupiny, která do 30. 4. 2017 doporučí
akvizice
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
přidělování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných
Krajem Vysočina (dále jen „Pravidla“) upravují v souladu s rozpočtem Kraje Vysočina (dále též
„Kraj“) naplňování hlavního poslání muzeí a galerií definovaného v jejich zřizovacích listinách, jímž
je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat
veřejnosti sbírky muzejní povahy. Finanční příspěvek může být poskytnut příspěvkovým
organizacím zřizovaným Krajem na úseku kultury a spravujícím v souladu se zákonem č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, sbírku zapsanou v centrální evidenci sbírek, jejímž vlastníkem je Kraj, (dále též „žadatel“
nebo „příjemce“) za podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Účelem poskytnutí finančního
příspěvku je podpořit systematickou tvorbu sbírek. Na naplňování tohoto účelu předpokládá Kraj
alokovat finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč ročně.
Předmětem poskytnutí finančního příspěvku je movitá věc případně soubor movitých věcí
navržený k mimořádné akvizici, který musí splňovat současně všechna níže uvedená kritéria:
a) jedná se o autentickou věc (soubor věcí), která zhodnotí a doplní sbírky Kraje;
b) věc (soubor věcí) je v souladu s akvizičním plánem žadatele a jeho specializací;
c) věc (soubor věcí) byla projednána a doporučena příslušným poradním sborem ředitele
daného žadatele;
d) věc (soubor věcí) je řádně zdokumentována a popsána;
e) věc (soubor věcí) má potenciál pro upoutání pozornosti na význam sbírkotvorné činnosti
za účelem posilování kulturního i historického povědomí a odpovědnosti za zachování
svěřených hodnot pro budoucí generace.
Žádosti budou přijímány od 1. 3. do 10. 4. příslušného kalendářního roku. Zdeněk Geist vznesl

dotaz na pojem „autentická věc“. Ivana Schallnerová odpověděla, že se jedná o předmět,
který má své nezastupitelné místo.
Usnesení 11/02/2017/Kkcrvv

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí

informace o Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou
akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina a
nominuje
pana Mgr. Zdeňka Geista do pracovní skupiny těchto pravidel.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
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10. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční
rukodělné výroby Kraje Vysočina, nominace na udělení titulu v roce 2017
Ivana Schallnerová okomentovala podkladový materiál. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ stanovují podmínky, za nichž
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, která je pověřenou organizací k zajištění úkolů
tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina (dále též „Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v
Kraji Vysočina“ nebo „Regionální pracoviště“), je oprávněna přijímat a hodnotit návrhy na udělení
titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“, a vést „Seznam Mistrů tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina“. Stanovují pravidla k udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina“. Účelem udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ je ocenit úsilí a
schopnost jednotlivců zachovávat vysokou úroveň tradiční řemeslné výroby v Kraji Vysočina. Titul
„Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ (dále též „titul“) je určen osobám, které dokonale
ovládají postupy, dovednosti, znalosti, popř. technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby,
prezentují je na veřejnosti a přiměřeně svým možnostem předávají své znalosti a zkušenosti
budoucím generacím. Titul může být udělen pouze občanům České republiky, jejichž činnost, za
kterou titul získávají, je spjata s Krajem Vysočina. „Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina“ je soupis osob, kterým byl udělen titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“.
Bližší informace naleznete zde.
Usnesení 12/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
aktualizaci loga Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina, které je nedílnou součástí Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a
doporučuje
zapsat Hanu Šmikmátorovou, Jindřicha Tomana a Jindřicha Holuba na Seznam Mistrů tradiční
rukodělné výroby Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. Informace o nových položkách zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina, nominace vybraného nemateriálního statku na národní
seznam
Ivana Schallnerová okomentovala podkladový materiál. Od roku 2013 v souladu s Pravidly Rady
Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
vede Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina Regionální pracoviště
tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, které je pověřenou
organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. Bližší informace naleznete zde.

Usnesení 13/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o nových položkách zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Vyhlášení grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
Ivana Schallnerová okomentovala podkladový materiál. Účelem poskytovaných finančních
prostředků je zajistit spolufinancování prezentace kulturního a historického dědictví, včetně péče o
sbírkové předměty, zlepšení prezentační činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících
muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor,
tvorba nových, moderních muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových
expozic a výstavních prostor, ochrana sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, a to
restaurováním, konzervováním a preparováním (platí pouze pro sbírkové předměty, které jsou
součástí sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění
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pozdějších předpisů, vlastněné nebo spravované žadatelem /dále též „sbírkové předměty v CES“/
a které současně budou prezentovány v expozicích či výstavních prostorách, jež jsou předmětem
podpory). Celkový objem finančních prostředků je 1 mil. Kč.
Usnesení 14/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Klenotnice Vysočiny 2017.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

13. Vyhlášení grantového programu Regionální kultura 2017
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Účelem poskytovaných finančních prostředků je
zajistit spolufinancování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční
českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou
tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity. Příjemci dotací jsou obce na území Kraje Vysočina,
svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem působící v oblasti kultury, právnická a fyzická
osoba podnikající, spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a
náboženských společnostech, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách. Celkový objem finančních prostředků je 1,8 mil. Kč. Marie Kružíková vznesla podnět na
úpravu materiálu, a to:
Specifická kritéria – akce pořádaná komerčními subjekty s větším zapojeném komerční aktivit a
akce pořádaná komerčními subjekty s menším zapojením komerčních aktivit – bude přesunuto
bodové rozpětí
Doklady nutné k posouzení žádostí – požadované dokumenty je možné doložit i v originále, který
má stejnou platnost jako úředně ověřená kopie. Doporučena byla odlišná formulace – tajemník
komise přislíbil ověření formulace ve vztahu k jednotně nastaveným formulářům Fondu Vysočiny.
Členové komise doporučili úpravu materiálu.
Usnesení 15/02/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Regionální kultura 2017
s přijatými úpravami.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

14. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Jana Fischerová okomentovala podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných
bodech jsou k dispozici na: http://www.kr-vysocina.cz/2016/ds-303205/p1=79033
15. Diskuze a různé
Josef Dvořák vznesl dotaz na finanční podporu památníků v souvislosti s výročím ukončení první
světové války. Jana Fischerová odpověděla, že zatím probíhá jednání. V minulých letech obdobné
dotace byly, ale byl o ně malý zájem. Zdeněk Geist, v návaznosti na lednové zasedání komise,
doplnil informace týkající se formy podpory kulturních akcí u malých obcí. Jana Fischerová
informovala o získaném ocenění Kraje Vysočina na Holiday World.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 24. dubna 2017 od 15.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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16. Závěr
Zdeněk Geist, předseda Kkcrvv, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Mgr. Zdeněk Geist
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Ing. Ladislav Seidl
tajemník Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 2. března 2017.
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