Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 5/2013 konané dne 14. listopadu 2013
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

7. Hostašová Alena

2. Pavlíková Eliška

8. Kalina Jaromír

3. Vybíral Karel

9. Dvořák Josef

4. Studenec Zdeněk

10. Podhorská Věra

5. Drápela Lubomír

11. Kolář Milan

6. Milotová Danuše (místopředsedkyně)

12. Lisá Katina (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Hanusek Jan
Hosté:
1. Kruţíková Marie (členka Rady
Vysočina)
2. Čihák Tomáš (Vysočina Tourism)

3. Fischerová Jana

Kraje

4. Šimánková Renata (OKPPCR)
5. Seidl Ladislav (OSH)

3. Novotná Lenka (OKPPCR)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Společná prohlídka nově instalovaných expozic na Zámku v Třebíči
Zahájení jednání, schválení programu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 (OKKPCR);
Informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury (OKPPCR);
Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů (OSH);
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (OKPPCR);
Zpráva o stavu odvětví cestovního ruchu v Kraji Vysočina (Vysočina Tourism);
Závěr.

1. Společná prohlídka nově instalovaných expozic na Zámku v Třebíči
Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, seznámil přítomné s nově rekonstruovanými
prostory zámku Třebíč, a zde umístěnou, novou expozicí Muzea Vysočiny Třebíč.
Následovala prohlídka nové expozice.
Slavnostní otevření nových expozic proběhne 21. a 22. listopadu 2013, pro veřejnost bude
expozice přístupná od 26. listopadu 2013.
2. Zahájení jednání, schválení programu
Antonín Daněk, 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, ţe je komise usnášeníschopná. Program jednání byl schválen 11 hlasy.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Katina Lisá okomentovala materiály projednávané v radě kraje v měsíci říjen.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

RK 31/2013 ze dne 1. 10. 2013
 Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum
Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
RK 32/2013 ze dne 8. 10. 2013
 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině
on-line (spolupráci mezi Krajem Vysočina a Obcí Lipnice nad Sázavou)
 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové
organizace
 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření
a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
RK 33/2013 ze dne 15. 10. 2013
 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření
a úprava čerpání investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina
za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 23. Podzimního kniţního veletrhu v Havlíčkově
Brodě
RK 34/2013 ze dne 22. 10. 2013
 Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina
 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 ze dne 9. 11. 2010
 Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
RK 35/2013 ze dne 29. 10. 2013
 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky
Kraje Vysočina do roku 2013, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace
turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jiţní Morava a Dolní
Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového
opatření na kapitole Kultura na rok 2013
 Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
 Souhlas s prodlouţením výpůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku
kultury a cestovního ruchu
 Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
 Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací
hlášení
 Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udrţitelnosti
projektu
 Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti
s ukončením projektu
4. Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 (OKKPCR)
Renata Šimánková okomentovala podkladový materiál „Cyklostrategie“. Výběrové řízení
na zpracování projektu Cyklostrategie vyhrála organizace KP projekt s.r.o., projekt by měla
zpracovat do poloviny prosince 2013. Na úrovni kraje existuje pracovní skupina (zástupci
cestovního ruchu, dopravy, územního plánování, GIS a strategického řízení). Tento dokument
vychází z Národní strategie rozvoje cykloturistiky.
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Cyklostrategie je zaměřena na tři priority:
- Cykloturistika (cyklotrasy)
- Cyklodoprava
- Návrh efektivního řízení a koordinace rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky
Finální verze bude představena zastupitelům kraje na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
10. prosince 2013.
5. Informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury (OKPPCR)
Katina Lisá informovala přítomné o mimořádných aktivitách příspěvkových organizací na úseku
kultury.
Stěţejními úkoly na úseku řízení a činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a cestovního
ruchu v roce 2013 byla provedená analýza příspěvkových organizací s posouzením případné
optimalizace či změny struktury sítě kulturních zařízení, realizace a administrace projektů
financovaných z evropských dotací, dokončení nových depozitářů v Jihlavě – Heleníně
a v Havlíčkově Brodě a příprava návrhu rozpočtu na rok 2014.
Na základě podrobné analýzy ekonomických a výkonových ukazatelů PO a prezentace výsledků
v radě kraje, která je zřizovatelem PO, bylo rozhodnuto ponechat stávající strukturu PO beze
změny
Projekty na úseku kultury – s dopadem do oblasti zkvalitnění veřejných služeb a zlepšení
podmínek pro činnost PO:


Muzea a galerie na Vysočině on-line – slavnostní spuštění projektu začátkem října 2013



Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – slavnostní otevření
21. a 22. listopadu 2013, Den otevřených dveří 23. a 24. listopadu 2013, od 26. listopadu
zahájení normálního provozu



Porta culturae – ukončení projektu prodlouţeno do 30. června 2013



Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského
města - realizace nových expozic Muzea Vysočiny Jihlava

Příprava nových projektů 2013+:


Revitalizace parku u Hradu Kámen – spolupráce s OŢP, podána ţádost do Fondu ţivotního
prostředí



Obnova kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace bývalého pivovaru
na Hradě Kámen – příprava projektové ţádosti do výzvy z FM EHP/Norsko

I nadále bude pokračovat činnost krajské digitalizační jednotky v Havlíčkově Brodě – projekt bude
ukončen v prosinci 2013, v rámci udrţitelnosti bude provoz digitalizačního centra zajišťovat KKV,
které byl pro tento účel navýšen rozpočet na rok 2014 o cca 650 tis. Kč.
Marie Kruţíková pohovořila o problematice financování výstavby nové Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě. Bude poţádáno o prodlouţení platnosti stavebního povolení na výstavbu nové
budovy. Výstavba knihovny z krajského rozpočtu není v současné době reálná, externí zdroje
(evropské dotace, státní dotace) nejsou k dispozici.
Katina Lisá informovala přítomné o nových depozitářích vybudovaných pro potřeby krajských
muzeí a galerií v Jihlavě (2013), Havlíčkově Brodě (2013) a Třebíči (2012).
Dále informovala o vznesených poţadavcích církví a náboţenských společností na vydání
movitého majetku muzeí a galerií (církevní restituce). Zatím se tento proces dotýká Muzea
Vysočiny Třebíč (dvě Bílkovy korouhve) a Muzea Vysočiny Pelhřimov (dvě gotické Madony) Výše
uvedené předměty jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek při
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MK ČR a evidovány ve sbírkových fondech příslušných muzeí. Zatím nebyly podány oficiální
ţádosti o vydání movitých věcí, spíše se jedná ze strany brněnského a českobudějovického
biskupství o zjišťování stavu, místa uloţení a dotazovací sondáţ.
Bliţší informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu je moţné
najít na webových stránkách krajského úřadu.
6. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů (OSH)
Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se
zahraničními partnery v roce 2012.
Kraj Vysočina formálně spolupracuje se čtyřmi partnerskými regiony (Spolková země Dolní
Rakousko, Region Champagne-Ardenne, Nitranský samosprávný kraj a Zakarpatská oblast
Ukrajiny).
Je snaha, aby spolupráce s partnerskými regiony měla přínos pro občany a organizace Kraje
Vysočina (propagace autorů v zahraničí, francouzská lektorka na školách v Kraji Vysočina,
zahraniční stáţe studentů, výměna zkušeností studentů, …)
Dále zmínil úspěšnou spolupráci s partnery z Tchaj-wanu v oblasti IT.
V současné době je zpracovávána zpráva o zahraniční spolupráci pro rok 2013.
7. Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (OKPPCR)
Lenka Novotná a Katina Lisá okomentovaly vznik Pravidel Rady Kraje Vysočina pro vedení
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, zpracovaných v souladu
s Metodickým pokynem pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky.
Do seznamu by měly být zapisovány nejvýznamnější projevy tradiční lidové kultury vyskytující se
na území Kraje Vysočina, jeho vedením bude pověřeno Regionální pracoviště pro tradiční lidovou
kulturu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
Usnesení 18/005/2013/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrţel)
8. Zpráva o stavu odvětví cestovního ruchu v Kraji Vysočina (Vysočina Tourism)
Tomáš Čihák okomentoval materiál se statistickými daty ČSÚ týkající se cestovního ruchu v Kraji
Vysočina.
Statistická data z ČSÚ souhrn 2000 – 2012:
- Nepatrný pokles v počtu HÚZ – 2,76 %;
- Počet lůţek (21 102) v 387 HÚZ v Kraji Vysočina tvoří 5% z celkového celorepublikového
počtu;
- V roce 2012 došlo k nárůstu počtu hostů o 2,59 %;
- Ze zahraničních návštěvníků na Vysočinu jezdí nejvíce hosté z Německa, Slovenska,
Nizozemska, Rakouska, Polska a Ruska;
- V posledních letech roste počet akcí organizovaných na území Kraje Vysočina. Nárůst
kongresové turistiky;
- Průměrný počet přenocování za první dva kvartály roku 2013 činí pouze 2,2 dne, přičemţ
průměrná doba pobytu činí 3,2 dne. (Republikový průměr je 2,8 dne přenocování a 3,8 dne
pobytu);
- Vyuţití lůţek se dlouhodobě pohybuje kolem 20 % celkové kapacity Kraje Vysočina.
Číslo jednací: KUJI 79423/2013 SH

Číslo stránky

4

Z monitoringu návštěvnosti Kraje Vysočina s vyuţitím zbytkových dat mobilních operátorů plyne:
- Na Vysočinu jezdí převáţně domácí turisté. Podíl zahraničních návštěvníků je
pod celorepublikovým průměrem;
- Z domácích hostů na Vysočinu jezdí převáţně obyvatelé Jihomoravského, Středočeského,
Pardubického a Jihočeského kraje a z hlavního města Prahy.
Více informací je moţno nalézt na webových stránkách:
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/zpravy.html
http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/home
http://www.kr-vysocina.cz/monitoring-statistickych-dat-s-vyuzitim-zbytkovych-dat-mobilinichoperatoru/d-4048818/p1=40906
http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/STATISTIKA_FINAL_ZAB.pdf

9. Závěr
Antonín Daněk poděkoval členům komise za aktivní přístup a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 6/2013
byl stanoven na středu 11. prosince 2013 v salonku hotelu Gustav Mahler Jihlava.

Antonín Daněk
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Katina Lisá
tajemnice Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová dne 14. 11. 2013
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