Z a s t u p i t e l s t vo k r a j e V y s o č i n a

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro udělování medailí kraje Vysočina

ze dne 25. 3 . 2008

č. 07/08

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování cen kraje Vysočina (dále jen
„Zásady“) ve formě medailí.
Čl. 2
Smysl a účel udělování medailí
Medaile jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným
osobnostem. Umělecká hodnota, jedinečnost a zjevná jednoúčelnost medailí podtrhují
význam jejich udělení. Jejich tvar, materiál je skrytě i otevřeně symbolický. Medaile i
způsob jejich udělení mají kromě vyjádření uznání a respektu k osobnostem kraje také
trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří na
Vysočině žijí.
Čl. 3
Popis druhů medailí
Druhy udělovaných medailí schvalovaných zastupitelstvem kraje jsou:
a) Kamenná medaile

Je nejvyšším oceněním kraje. Držitelem se stává zpravidla ten, který svou
mimořádnou dlouhodobou činností přispěl k rozvoji kraje a jeho území nebo
se svým celoživotním dílem mimořádně zasloužil o kraj Vysočina. Kámen zde
vyjadřuje stálost a trvalost, stejně jako by měly být činy držitele stále a trvale
zapsány v myslích lidí, jeho nositel by měl být obecně respektovanou
osobností.
b) Skleněná medaile

Je vysokým stupněm ocenění. Držitelem mohou být lidé, kteří svojí prací
významně přispívají nebo přispěli k rozvoji nebo propagaci kraje. Materiál
vyjadřuje křehkou podstatu lidského konání a a symbolizuje také průzračnost
mysli a přirozenou pospolitost.
c) Dřevěná medaile

Je především určená mladým lidem, kteří přispěli k úspěšné reprezentaci a
propagaci kraje. Dřevo zde značí růst a přirozenost mládí, pružnost nových
myšlenek a přirozenou touhu po úspěchu.

Čl. 4
Systém navrhování a schvalování oceněných
(1) Návrhy na udělení medailí předkládají členové Zastupitelstva kraje Vysočina Výboru
pro udělování medailí kraje Vysočina Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen
„Výbor“). Návrhy na udělení medailí předkládají členové Zastupitelstva kraje
Vysočina na formuláři podle Přílohy č. 1 těchto Zásad nejpozději do 30. 4.
příslušného roku.
(2) Výbor provede výběr z předložených návrhů na udělení medailí a předloží jej Radě
kraje Vysočina. Jednotlivé návrhy Výboru musí být schváleny minimálně třípětinovou
většinou všech členů Výboru.
(3) Rada kraje Vysočina návrhy Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina projedná
a následně předloží tyto návrhy Zastupitelstvu kraje Vysočina k rozhodnutí o udělení
medailí kraje Vysočina

Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu
kraje Vysočina.
(2) Nedílnou součástí těchto Zásad je Příloha č. 1 – Formulář – Návrh nominace na
získání nejvyššího ocenění kraje Vysočina.
(3) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.
(4) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne
25. 3. 2008 a schváleny usnesením č 0059/02/2008/ZK.
V Jihlavě, dne 25. 3. 2008

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č. 1
FORMULÁŘ
NÁVRH NOMINACE NA ZÍSKÁNÍ NEJVYŠŠÍHO OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA
Základní informace o
nominovaném:
(jméno, příjmení, titul)
Místo a datum narození:
Kontaktní údaje
nominovaného:
(adresa trvalého bydliště,
kontaktní adresa – liší-li se od
adresy trvalého bydliště
tel., e-mail)
Informace o zaměstnání
nominovaného:
(má-li tato informace souvislost
s důvodem nominace)
Zdůvodnění návrhu nominace (stručný popis důvodů nominace; např. popis dlouhodobé
činnosti, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy o rozvoj či propagaci kraje apod.):

Žádost podal
(jméno, příjmení, adresa, tel., e-mail)……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
dne…………………………….
podpis……………………………………………………………

