Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 4/2019 konaného dne 16. září 2019
Přítomni:
1. Milan Stránský

5. Rostislav Novák

2. Michaela Šinkorová

6. Danuše Milotová

3. Jan Štefáček (místopředseda)

7. Monika Jordánová

4. Zdeněk Geist (předseda)

8. Ladislav Seidl (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Marie Kružíková

5. Jaromíra Hanáčková

2. Regina Říhová

6. Josef Dvořák

3. Antonín Daněk

7. Jan Málek

4. Lucie Vichrová

8. Michal Suchý

Hosté:
1. Jana Fischerová (členka Rady Kraje Vysočina)
2. Zbyněk Čech (KrÚ, odbor sekretariátu hejtmana)
3. Miloš Molák (KrÚ, odbor regionálního rozvoje)
4. Šimon Bauer (Centrum dokumentárního filmu)
5. Katarína Holubcová (DOC.DREAM services)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina - opatření v oblastech kultura, památková péče,
cestovní ruch a mezinárodní spolupráce (ORR);
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
5. Projednání návrhu podpory kulturních a společenských akcí v Kraji Vysočina na rok 2020
(OSH);
6. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2020 (OKPPCR, OSH);
7. Prezentace činnosti Centra dokumentárního filmu (DOC.DREAM services, s.r.o.);
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
1. Zahájení
Kateřina Rozinková, kastelánka hradu Roštejn, přivítala členy komise a pozvala je na prohlídku
hradu po ukončení zasedání komise.
Jana Fischerová podala informaci, že předseda komise Zdeněk Geist se stal dne 10. 9. 2019
členem Zastupitelstva Kraje Vysočina.
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 komise není usnášeníschopná.
Vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů na zasedání komise bylo o přijatých
usneseních hlasováno elektronicky.

2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen.
3. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina - opatření v oblastech kultura,
památková péče, cestovní ruch a mezinárodní spolupráce
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Miloš Molák seznámil členy komise s návrhem aktualizovaných podkladů Strategie rozvoje kraje
(dále jen „SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni územního obvodu kraje,
který je zpracován na základě zákona o podpoře regionálního rozvoje. Platnost současné SRK
končí na konci roku 2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021–2027.
Zpracování dokumentu má usnesením květnového zastupitelstva v gesci odbor regionálního
rozvoje a probíhá ve spolupráci s konkrétními odbory kraje. Jednotlivá opatření budou projednána
v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude následovat
zpracování hodnocení SEA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení dokumentu je
předpokládáno v krajském zastupitelstvu v červnu 2020.
Dokument je rozdělen do třech částí:
- Analytická část;
- SWOT analýza;
- Strategická část.
Miloš Molák následně představil přítomným aktualizované části SRK v oblastech Cestovní ruch,
Kultura a památková péče, Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce.
Členové komise nevznesli na místě žádné připomínky. Případné připomínky je možné dodatečně
poslat na e-mailovou adresu molak.m@kr-vysocina.cz nejpozději do 27. 9. 2019.
Usnesení 17/04/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
schvaluje
navrhované znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních Rozvoj cestovního ruchu,
Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce, Ochrana a zachování kulturních památek a Rozvoj
kultury a kulturní infrastruktury.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 5 se zdrželo).
4. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných
bodech jsou k dispozici zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
K přehledu bodů projednávaných v radě kraje nebyly vzneseny žádné dotazy a členové komise
vzali informace na vědomí.
5. Projednání návrhu podpory kulturních a společenských akcí v Kraji Vysočina na rok
2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zbyněk Čech seznámil členy komise se systémem poskytování dotací na kulturní a společenské
akce Kraje Vysočina v roce 2020. 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.
Následně informoval o nově zařazených akcích:
- Jatka Fest – nadregionální akce pro rodiny s dětmi, akce byla podpořena 100 tis. Kč v roce
2018, v roce 2019 o podporu nežádali, po prvním hodnocení je na akci navrhována
podpora 50 tis. Kč;
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-

Kování na Lipnici – dvoudenní celorepublikové setkání uměleckých kovářů a zámečníků,
navrhovaná podpora 50 tis. Kč;
Moravskobudějovické kulturní léto – akce pořádaná místo festivalu Václav Hudeček a jeho
hosté, návrh odkázat pořadatele na systémovou grantovou podporu kraje.

Zdeněk Geist je rád, že se daří zvyšovat rozpočet na podporu vážné hudby.
Členové komise následně diskutovali o propagaci akcí, kterou je třeba cílit na celý kraj.
Usnesení 18/04/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Návrh podpory kulturních a společenských akcí Kraje Vysočina v roce 2020.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 5 se zdrželo).
6. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2020
Ladislav Seidl uvedl, že celkové výdaje na kapitole Kultura jsou pro rok 2020 navrhovány ve výši
213,5 mil. Kč. Mezi významné položky rozpočtu patří příspěvek na provoz pro Horácké divadlo
Jihlava (40 mil. Kč), plánované navýšení u příspěvkových organizací zohledňuje především růst
cen energií. Příspěvek na provoz Krajské knihovny Vysočiny (39 mil. Kč), včetně mimořádného
příspěvku na stěhování. Navýšení příspěvku na regionální funkce knihoven je navrhováno tak, aby
25 % mohlo být použito na nákup knižního fondu (s ohledem na usnesení 07/02/2019/Kkcrvv).
Investiční prostředky (cca 30 mil. Kč) na kapitole Kultura jsou určeny na pořízení vnitřního
vybavení pro nově stavěnou budovu knihovny. Příspěvek na provoz pro galerie (28 mil. Kč)
a muzea (62 mil. Kč). Finanční prostředky pro Klub českých turistů na značení cyklotras
a turistických tras celkem 420 tis. Kč (navýšení o 50 tis. Kč). Příspěvek pro Vysočina Tourism
(12 mil. Kč). Co se týče kapitálových výdajů (investic), jsou v rozpočtu navrhovány finanční
prostředky na pořízení automobilu na transport uměleckých děl pro Oblastní Galerii Vysočiny
Jihlava a na obnovu osvětlení expozic. Počítá se také s finančními prostředky na plnění opatření
ze schválené cyklostrategie. Ke snížení finančních prostředků došlo u položky zpracovávání
odborných podkladů v oblasti cestovního ruchu. Zmínil také tzv. položky pod čarou – zhruba
500 tis. Kč na plnění memoranda Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlava na vzájemnou
podporu Horáckého divadla Jihlava a ZOO Jihlava. Částka 2,5 mil. Kč na projekty v oblasti terénní
cyklistiky, 1,2 mil. Kč na mimořádné akvizice pro příspěvkové organizace, finanční prostředky pro
Hrad Kámen a na projekt „Trojúhelník památek UNESCO“.
Společně se zápisem bude rozeslán návrh rozpočtu po prvním čtení.
Členové komise vzali informace o přípravě rozpočtu na rok 2020 na vědomí.
7. Prezentace činnosti Centra dokumentárního filmu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Zdeněk Geist přivítal zástupce Centra dokumentárního filmu Šimona Bauera a Katarínu
Holubcovou.
Šimon Bauer okomentoval připravenou prezentaci, ve které představil činnost Centra
dokumentárního filmu (dále jen „CDF“), které v říjnu oslaví pětileté výročí fungování. CDF působí
na čtyřech úrovních: vzdělávání, videotéka, knihovna a výzkum.
CDF žádá o podporu na rozšíření mediální a audiovizuální gramotnosti mládeže a seniorů v Kraji
Vysočina v letech 2020-2022 ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 150 tis. Kč oproti
dosavadnímu stavu. Toto navýšení pomůže CDF angažovat v širším rozsahu pedagogické služby,
vytvořit programy speciálně pro seniory a navázat dlouhodobou spolupráci se vzdálenějšími
školami a učilišti v Kraji Vysočina.
Usnesení 19/04/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
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doporučuje
radě kraje zohlednit v návrhu rozpočtu na rok 2020 požadavek na navýšení dotace pro Centrum
dokumentárního filmu a uspokojit žádost v plné výši.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (1 proti, 6 se zdrželo).
8. Diskuze, různé
Členové komise obdrželi pozvánku na Dny otevřených ateliérů a Katarína Holubcová je pozvala na
Mezinárodní festival dokumentárních filmů.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 18. listopadu 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
9. 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: Dana Vrábelová dne 19. září 2019.
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