Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů

ze dne 15. 5. 2012
č. 06/12

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 (dále jen „zákon o
krajích“), stanovuje tyto Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Čl. 2
Popis ceny
(1)

Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen „Cena“) se uděluje základním školám
nebo víceletým gymnáziím v Kraji Vysočina (dále jen „škola“), které svými aktivitami
výraznou měrou přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu
na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a tuto skutečnost prokáží umístěním
svého družstva cyklistů v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů na prvním,
druhém nebo třetím místě v některé z kategorií.

(2)

Cílem poskytnutí ceny je podpora dopravní výchovy dětí v Kraji Vysočina a naplňování
Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Kraji Vysočina.

(3)

Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR. Kraj Vysočina
každoročně pořádá krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Čl. 3
Pravidla k udělení ceny

(1)

V kalendářním roce může být udělena Cena:
a) v I. kategorii - družstva cyklistů ve věkové kategorii 10 – 12 let,
b) ve II. kategorii - družstva cyklistů ve věkové kategorii 13 – 15 let.

(2)

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

(3)

Každoroční udělení Ceny je spojeno s odměnou ve výši 25 000 Kč za 1. místo v každé
kategorii, 15 000 Kč za 2. místo v každé kategorii a 10 000 Kč za 3. místo v každé
kategorii.

(4)

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

(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(2)

Zastupitelstvo Kraje Vysočina si vyhrazuje rozhodování o odměně spojené s udělením
Ceny.

(3)

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

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 5. 2012
a schváleny usnesením č. 0185/03/2012/ZK.

V Jihlavě dne 15. 5. 2012
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

