Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro udělení ceny Vesnice Vysočiny

ze dne 20. 9. 2005

č. 12/05

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny (dále jen „Zásady“).
Čl. 2
Popis ceny
Cena Zastupitelstva kraje s názvem Vesnice Vysočiny (dále jen „Cena“) se uděluje obci, která
svými aktivitami výraznou mírou přispívá k vytváření, udržování a zvelebování venkova
Vysočiny. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku, kterou
pravidelně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz obcí a měst ČR a Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Cílem poskytnutí ceny je podpora obyvatel venkova k aktivní účasti na
vývoji svého domova a vytváření nových tradic s cílem posílení komunikace mezi radnicí
a občany, obcemi navzájem i krajem jako územím.
Čl. 3
Pravidla k udělení ceny
(1)

V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Cena.

(2)

Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje název obce, název ceny a rok
jejího udělení.

(3)

Udělení Ceny je spojeno s předáním výtvarného symbolu a každoroční odměnou, o jejíž
výši a charakteru rozhoduje každý rok příslušný orgán kraje.

(4)

Cenu obci předává hejtman kraje Vysočina.

(5)

Na udělení Ceny není právní nárok.
Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje
Vysočina.

(2)

V roce 2005 budou oceněny i obce s titulem z let 2000 – 2004. V tomto roce příslušný
orgán rozhodne o věcném daru pro tyto obce.

(3)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 9. 2005
a schváleny usnesením č 0358/06/2005/ZK.

V Jihlavě, dne 20. 9. 2005
Miloš Vystrčil
hejtman kraje

