Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 5/2017 konaného dne 18. září 2017

Přítomni:

1. Kružíková Marie

8. Hanáčková Jaromíra

3. Daněk Antonín

10. Milotová Danuše

2. Říhová Regina

9. Málek Jan

4. Šinkorová Michaela

11. Daněk František Pavel

6. Geist Zdeněk (předseda)

13. Seidl Ladislav (tajemník)

5. Štefáček Jan (místopředseda)
7. Novák Rostislav

Nepřítomni (omluveni):
1. Stránský Milan

2. Vichrová Lucie
Hosté:

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

12. Suchý Michal

3. Dvořák Josef

3. Rázl Ondřej (OSH)

Program jednání:
1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2018, (OSH);
4. Ceny Kraje Vysočina udělované v roce 2017, (OKPPCR, OSH);
5. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2018, (OKPPCR, OSH);
6. Informace o bodech projednaných v radě kraje, (OKPPCR);

7. Fond Vysočiny – návrh vyhlášení grantových programů na úseku OKPPCR, (OKPPCR);
8. Informace o zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, (Mgr. Zdeněk Geist);
9. Diskuze, různé;
10. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
3. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2018
Během jednání se dostavil člen komise Antonín Daněk.

Zbyněk Čech seznámil členy se systémem poskytování dotací na tzv. VIP akce Kraje Vysočina.
Jedná se o akce s výrazně nadregionálním charakterem, akce s dlouhou tradicí nebo nové akce,
které mají ambici být novou významnou akcí nebo akce, které nelze podpořit z jiných systémových
dotačních titulů Kraje Vysočina. Dále přítomné blíže seznámil s jednotlivými akcemi uvedenými v
předloženém materiálu „Návrh kulturních a společenských akcí (tzv. VIP akcí) Kraje Vysočina v
roce 2018“. V rozpočtu na rok 2018 je v této fázi přípravy rozpočtu počítáno na VIP akce 8 mil Kč,
celková navrhovaná podpora kulturních a společenských akcí je ve výši 4,5 mil. Kč.
Během jednání se dostavil člen komise Jan Málek.
Jaromíra Hanáčková vznesla podnět na zařazení do VIP akcí „Slavností Tří kápí v Třebíči“. Jedná
se o historickou akci nadregionálního charakteru, která je pravidelně konaná od roku 2001 se
vstupem zdarma. Výše rozpočtu se pohybuje kolem 1 mil. Kč. Regina Říhová vznesla podnět na
zařazení do VIP akcí „Oživené židovské město v Třebíči“. Nejedná se o komerční akci. Jaromíra
Hanáčková doplnila, že na této akci se spolupodílí ochotníci, tudíž náklady nejsou tak vysoké jako
u Slavností Tří kápí. Zbyněk Čech doplnil, že celková částka určená na VIP není v této fázi
přípravy rozpočtu ještě definitivní a že je pravděpodobné, že k možným změnám bude moci
docházet ještě v následných fázích přípravy rozpočtu. V následujících měsících bude k rozpočtu
na rok 2018 probíhat ještě seminář zastupitelstva a definitivní rozpočet pak bude schvalovat
zastupitelstvo kraje na svém prosincovém zasedání. Zdeněk Geist vznesl podnět, aby u akce
„Festival sborového umění“ bylo žadateli vyhověno v plné výši 120 000 Kč, tak jak žádá dle
žádosti. Jedná se o velmi prestižní celostátní akci s tradicí 61 let. Jan Štefáček upozornil na
nevhodnost snížení dotace u festivalů (Bernard fest, Vysočina fest a Sázavafest) na nulu, zachoval
by alespoň symbolickou podporu v řádu desítek tisíc korun. U těchto akcí Zbyněk Čech zmínil
argument hodnotitelů, že se jedná o velmi komerční akce, kde není vhodné z veřejných prostředků
podporovat takto zaměřené akce. Tento argument byl podpořen převážnou většinou členů komise
a paní Jaromíra Hanáčková doplnila argumentaci ve smyslu, že podpora z veřejných zdrojů se má
poskytovat pouze na ty akce, které by bez ní nebylo možno uspořádat, což se o výše uvedených
festivalech říci nedá, protože ty jsou životaschopné i bez dotací z veřejných zdrojů. Pavel František
Daněk doplnil, že akce „Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny“ a „Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jihlava“ jsou již podporovány z rozpočtu města Jihlavy, tudíž by alokovaná
částka mohla být použita na navýšení částek u akcí uvedených v seznamu VIP akcí. Marie
Kružíková doplnila, že akce „Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny“ je velmi známá soutěž
a díky ní město Jihlava a ČR získala velmi dobrou pověst. Dále vyslovila podporu Slavností Tří
kápí v Třebíči.
Usnesení 23/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyřadit z Návrhu kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2018 akci „Mezinárodní
pěvecká soutěž Jakuba Pustiny“.
Usnesení nebylo přijato (4 pro, 5 proti, 3 se zdrželi).

Usnesení 24/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
snížit podporovanou částku, a to na 700 tis. Kč u akce „Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Jihlava“ v Návrhu kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2018.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Usnesení 25/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
zvýšit podporovanou částku u akce „Festival sborového umění Jihlava“ na 120 tis. Kč v Návrhu
kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
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Usnesení 26/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
zařadit do Návrhu kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2018 akci „Slavnosti Tří
kápí v Třebíči“ s celkovým rozpočtem 1 mil Kč a navrhovanou podporou ve výši 100 tis. Kč.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Usnesení 27/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
schválit Návrh kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2018 s přijatými změnami.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
4. Ceny Kraje Vysočina udělované v roce 2017
Z jednání odešla členka komise Regina Říhová.

Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Zbyněk Čech doplnil informace za OSH, který
každoročně uděluje dvě ceny.
Záslužné medaile Kraje Vysočina. Jedná se o ocenění, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní
činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Záslužná medaile
je udělována s ohledem na míru zásluhovosti buď jako Záslužná medaile I. stupně nebo jako
Záslužná medaile II. stupně, z nichž Záslužná medaile I. stupně je oceněním vyšším.
Záslužná medaile se uděluje fyzickým osobám – členům složek Integrovaného záchranného
systému Kraje Vysočina nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného záchranného systému
Kraje Vysočina, ve výjimečných případech i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. V roce 2008 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
o vytvoření systému nejvyšších ocenění, kterým Vysočina vyjadřuje uznání a respekt významným
osobnostem. Nejvyšší ocenění i způsob jejich udílení mají kromě vyjádření uznání a respektu
k osobnostem kraje rovněž trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území
i lidem, kteří na Vysočině žijí. Nejvyšší ocenění i jejich slavnostní předání mají také přispívat
k pozitivní propagaci kraje a jeho obyvatel. Návrhy na udělení nejvyšších ocenění (nominace)
předkládají členové Zastupitelstva Kraje Vysočina Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
nejpozději do 31. 3. příslušného roku. Výbor pro udělování medailí provede výběr z předložených
návrhů na udělení ocenění a předloží jej Radě Kraje Vysočina, která návrhy projedná a následně
předloží Zastupitelstvu Kraje Vysočina k rozhodnutí o udělení nejvyšších ocenění-medailí Kraje
Vysočina. Předávání medailí oceněným následně probíhá během slavnostního večera. Ten je
pořádán speciálně k této příležitosti, kdy ocenění přebírají nejvyšší ocenění z rukou hejtmana
Kraje Vysočina.
Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určená tomu, kdo se svojí
dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl zvolen kvůli své
stálosti a neměnnosti jako připomínka stálosti a neměnnosti výsledků práce oceněného.
Skleněná medaile je druhým nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Určená tomu,
kdo jednorázovým činem, nebo svojí dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu
jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu skutků oceněného.
Dřevěná medaile je třetím nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Určená tomu, kdo svojí aktivitou
přispěl k propagaci dobrého jména kraje a je tak příkladem pro ostatní. Materiál symbolizuje
houževnatost, pružnost a růst mládí
Usnesení 28/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o cenách Kraje Vysočina udělované v roce 2017
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Číslo jednací: KUJI

72350/2017

Číslo stránky

3

5. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2018
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Materiál prošel prvním čtením. Zdeněk Geist
vznesl dotaz na další požadavky OKPPCR uvedené pod čarou – finanční prostředky určené na
podporu mimořádných akvizičních činností zřizovaných muzeí a galerií na základě pravidel Rady
Kraje Vysočina a Dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje
Vysočina. Ladislav Seidl odpověděl, že mimořádná akviziční činnost krajem zřizovaných
sbírkotvorných organizací byla v letošním roce nově podpořena prostřednictvím Pravidel Rady
Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a
galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Na základě diskuzí v uplynulých měsících na téma
zjednodušení a zpřehlednění dotačních titulů bylo doporučeno upuštění u tohoto konkrétního
dotačního titulu v této formě pravidel RK, který je k dispozici jen pro krajem zřizované sbírkotvorné
organizace. Mimořádné akvizice pro krajské organizace by byly řešeny standardním způsobem
formou projednání v příslušných organech kraje a případně mimořádným navýšením příspěvku na
provoz příslušné p.o. Dále zmínil, že zpřehlednění dotačních titulů by mělo umožnit například i to,
aby již na začátku roku bylo zřejmé potenciálním žadatelům o dotace, jaké dotační tituly budou
vypsány na daný rok. Jana Fischerová doplnila, že muzea jsou ze zákona instituce vytvářející
sbírky. U dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje Vysočina se
jedná o požadavek na konkrétní akci při příležitosti připomenutí 100 let založení ČSR.
Zbyněk Čech seznámil členy komise s rozpočtem na kapitole Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterou
administruje OSH. Jedná se např. o provozní finanční prostředky, finanční prostředky
pro zahraniční spolupráci a „VIP akce“. Celkový rozpočet pro rok 2018 je ve výši 57,5 mil Kč,
40 mil. Kč je určeno na běžné provozní výdaje, 8 mil. Kč je určeno na výdaje na kapitolu Z2 –
VIP akce, a 9,3 mil. Kč je určeno na zahraniční spolupráci, kde největší část je určena na
spolupráci s Ukrajinou, a to ve výši 6 mil. Kč. Na provoz a aktivity zastoupení Kraje Vysočina v
Bruselu je určena částka ve výši 945 tis. Kč. U této spolupráce jde velká část peněz na provozní
výdaje. Nájem kanceláře platí kraj, nájemní smlouva je sepsána s Raiffeisenbank, která je
majitelem budovy. Jana Fischerová doplnila, že v kanceláři jsou zastoupeni studenti v rámci
Erasmu. Stáž studentů trvá tři měsíce a není hrazena z krajského rozpočtu.
Usnesení 29/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

6. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Ladislav Seidl okomentovala podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných bodech
jsou k dispozici na: http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303558/p1=86249

7. Fond Vysočiny – návrh vyhlášení grantových programů na úseku OKPPCR
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Jan Málek vznesl dotaz na Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu rozvoje systému destinačních managementů
v Kraji Vysočina. Ladislav Seidl odpověděl, že v Kraji Vysočina není vybudována organizační
struktura cestovního ruchu, což vede z dlouhodobého hlediska k neefektivnímu využívání
potenciálu destinace, duplicitám, rozmělňování aktivit atd., což má za následek nízkou úroveň
přínosů v poměru k vynaloženým prostředkům. Cílem DT je nastavení spolupráce a partnerství
v destinaci, nastavení pravidel fungování organizací destinačních managementů a jejich
financování, rolí a kompetencí subjektů v organizaci/uspořádání cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
V Kraji Vysočina vznikly dva destinační managementy - Koruna Vysočiny a Třebíčsko – Moravská
Vysočina.
Usnesení 30/05/2017/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Fondu Vysočiny – návrh vyhlášení grantových programů na úseku OKPPCR
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Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

8. Informace o zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu
Zdeněk Geist informoval o zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, které se uskutečnilo v
Českých Budějovicích. Jedním z cílů jednání bylo diskutovat o případném přijetí usnesení členy
komise, které by napomohlo prosadit iniciativu Ministerstva kultury ČR při navýšení Programu
státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých
sborů. Podporující usnesení bylo přijato. Marie Kružíková vznesla podnět, aby při zasílání
pozvánek na zasedání komise kultury, cestovního ruchu byl v těle emailu uveden termín a místo
jednání. A dále, aby členové komise, byli informováni o konaných kulturních akcích v Kraji
Vysočina. Antonín Daněk vznesl dotaz na stav stavby knihovny v Havlíčkově Brodě. Jana
Fischerová odpověděla, že do 15. 10. 2017 se musí předat projekt. Stavba je plánována do roku
2019. A dále vznesl podnět, aby na prosincové zasedání komise byla pozvána Katina Lisá.
Danuše Milotová upozornila na nedostatek informačních map u autobusového nádraží v Jihlavě.
9. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 20. listopadu 2017 od 15.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
10. 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 21. září 2017.
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