Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 1/2014 konané dne 13. února 2014
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

7. Hanusek Jan

2. Pavlíková Eliška

8. Hostašová Alena

3. Vybíral Karel

9. Kalina Jaromír

4. Studenec Zdeněk

10. Dvořák Josef

5. Drápela Lubomír

11. Kolář Milan

6. Milotová Danuše (místopředsedkyně)
Nepřítomni (omluveni):
1. Fischerová Jana

3. Lisá Katina (tajemnice)

2. Podhorská Věra
Hosté:
1. Čihák Tomáš (Vysočina Tourism)

2. Panáčková Jaroslava (OKPPCR)

3. Schallnerová Ivana (OKPPCR)

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

Zahájení jednání, schválení programu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
Zlatá jeřabina 2013 – cena kraje za nejlepší kulturní počin (OKPPCR);
Informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2014 (společně);
Návrh na vyhlášení grantového programu Regionální kultura 2014 (OKPPCR);
Nominace členů kulturní komise do hodnotících komisí při OKPPCR (OKPPCR);
Informace o prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour (Vysočina Tourism);
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism (Vysočina Tourism);
Závěr.

1. 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, že je komise usnášeníschopná. Přednesl úpravu programu, ve kterém došlo
k záměně pořadí bodů programu:
Upravený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání, schválení programu;
Informace o prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour (Vysočina Tourism);
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism (Vysočina Tourism);
Návrh na vyhlášení grantového programu Regionální kultura 2014 (OKPPCR);
Informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2014 (společně);
Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
Zlatá jeřabina 2013 – cena kraje za nejlepší kulturní počin (OKPPCR);
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8. Nominace členů kulturní komise do hodnotících komisí při OKPPCR (OKPPCR);
9. Závěr.
Takto upravený program jednání byl schválen 11 hlasy.
2. Informace o prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour (Vysočina Tourism)
Tomáš Čihák informoval o průběhu veletrhu Regiontour, který se konal 16. - 19. 1. 2014 v Brně.
V rámci stánku Kraje Vysočina se zúčastnilo 30 vystavovatelů. Prostřednictvím obrazovky byly
veřejnosti prezentovány akce a fotografie z Kraje Vysočina. Hlavními tématy veletrhu byly projekty
Kraje Vysočina v oblasti muzejnictví – oprava budov a zpřístupnění expozic Zámku Třebíč, kde
sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč a projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line. Dále pak 7. zimní
olympiáda dětí a mládeže, která se v lednu 2014 konala v Kraji Vysočina.
Byly zde představeny i nejnovější výstupy Vysočina Tourism (DVD s turistickými publikacemi).
Prezentace na veletrhu Regiontour 2014 byla realizována v rámci projektu „Propagace turistické
nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015“ s finanční podporou Regionálního
operačního programu Jihovýchod a Kraje Vysočina.
3. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism (Vysočina Tourism)
Tomáš Čihák informoval o činnosti Vysočina Tourism, která je převážně financována z evropských
projektů.
Byla dokončena realizace dvou projektů a probíhají přípravy na realizaci tří projektů, které byly
schváleny k finanční podpoře z ROP.
Co se týče prezentace, pro Českou republiku jsou plánovány veletrh Regiontour Brno a Holiday
World Praha, v zahraničí bude realizováno ročně 5 veletrhů.
Dále pohovořil o záměru realizace Roadshow, která by měla proběhnout v sedmi velkých městech
mimo Kraj Vysočinu, kde by Vysočina byla prezentována (plánované produkty cestovního ruchu,
mobilní aplikace atd.).
Zmínil také produkt MICE - od 1. 1. 2014 funguje při Vysočina Tourism „Vysočina Convention
Bureau“. Činnost je zaměřena na seminární a konferenční turistiku.
Dále Tomáš Čihák, na základě dotazů, pohovořil o oceněních Vysočina Tourism, Festivalu vína
Jihlava a o internetové mediální kampani.
Usnesení 03/01/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
 Informace o prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2014
 Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Tomáš Čihák se omluvil z dalšího jednání.
4. Návrh na vyhlášení grantového programu Regionální kultura 2014 (OKPPCR)
Jaroslava Panáčková seznámila členy komise podrobněji s výzvou GP Fondu Vysočiny
„Regionální kultura 2014“, jehož cílem je vytvořit podmínky pro podporu a zachování kulturních
akcí v rámci neprofesionálního umění kraje, které rozvíjejí kulturní život a podporují občanskou
sounáležitost a podpořit vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje.
Kulturní akce budou realizovány v období od 1. července 2014 do 30. června 2015 (Z důvodu
schvalovacích mechanismů na KrÚ, není realizace projektů na kalendářní rok).
Výzva k předkládání žádostí bude vyhlášena zastupitelstvem kraje 1. dubna 2014.
Usnesení 04/01/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
projednal
návrh grantového programu Regionální kultura 2014 a
doporučuje
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radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Fondu Vysočiny „Regionální
kultura 2014“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2014 (společně)
Jaroslava Panáčková informovala o dotačních titulech vyhlášených na rok 2014.
Oblast památkové péče:
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji
Vysočina
Zaměřené na podporu obnovy nemovitých a movitých kulturních památek v Kraji Vysočina. Dotace
je poskytována vlastníkům kulturních památek.
Termín pro podání žádostí je do 15. února 2014. Schválená alokace 13 mil. Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
Zásady zaměřené na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek, zejména statické posudky, restaurátorské, stavebně historické, dendrochronologické,
mykologické, archeologické a další průzkumy, nezbytné pro přípravu řádné projektové
dokumentace.
Dotace je poskytována vlastníkům kulturních památek. Termín pro podání žádostí je do 31. března
2014. Schválená alokace 500 tis. Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO v
Kraji Vysočina
Dotace určena pouze městům, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, tj. Město Telč – Historické jádro Telče; Třebíč
– Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa a Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Termín pro podání žádostí je do 28. února 2014. Schválená
alokace 900 tis. Kč.
Oblast kultury:
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a
kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím
významných výročí obcí
Zásady zaměřené na podporu a rozvoj kulturních tradic upevňujících historické povědomí a
sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště. Žadatelem o dotaci může být pouze obec. Termín
pro podání žádostí je do 15. února 2014. Schválená alokace 1 mil. Kč.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Pravidla zaměřená na podporu neprofesionálního umění. Dotace je poskytována pořadatelům
krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím
z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Termín pro přijímání žádostí
pro pořadatele je od 1. 1. do 31. 1. 2014. Účinkující mohou podávat žádosti průběžně, a to nejlépe
30 dnů před účastí na národní přehlídce s tím, že vyúčtování musí předložit nejpozději do 30.
listopadu 2014. Schválená alokace 400 tis. Kč.
Oblast cestovního ruchu:
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních
center v Kraji Vysočina
Zásady zaměřené na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných
TIC v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina. Termín pro podání žádostí je do 15. února 2014.
Schválená alokace 1,5 mil. Kč.
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Úplné znění zásad a pravidel včetně formulářů žádosti o dotaci a dalších příloh je k dispozici
na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz/edotace, rovněž i v části http://www.krvysocina.cz/granty-a-dotace/ds-300279/archiv=0&p1=3932
FOND VYSOČINY – grantové programy na úseku kultury, památkové péče a cestovního ruchu
GP Regionální kultura 2014, schválená alokace 1 800 000 Kč
GP Památkově chráněná území 2014, schválená alokace 1 600 000 Kč
GP Edice Vysočiny 2014, schválená alokace 1 000 000 Kč
GP Lyžařské běžecké trasy 2014, schválená alokace 1 300 000 mil. Kč
Dále Jaroslava Panáčková, na základě dotazu, informovala o možnosti získání finančních
prostředků z dotačních titulů Kraje Vysočina na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Žďáře nad Sázavou, Národní kulturní památku zapsanou na Seznam světového dědictví
UNESCO, který bude s největší pravděpodobností navrácen do vlastnictví církve. (Každý vlastník
může požádat o dotaci, příkladem uvedla město Telč, které žádá o dotace a následně je rozděluje
mezi vlastníky památek)
Usnesení 05/01/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2014.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Ivana Schallnerová podala informace ze zasedání RK a ZK – (materiály předkládané odborem
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, které byly projednávány od 17. 12. 2013):
podrobnější informace o projednávaných materiálech lze získat: http://extranet.krvysocina.cz/samosprava.
Usnesení 06/01/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Zlatá jeřabina 2013 – cena kraje za nejlepší kulturní počin (OKPPCR)
Ivana Schallnerová podala informace o průběhu 10. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje
Vysočina za nejlepší kulturní počin za rok 2013. Jejím cílem je propagovat kulturní dění v našem
regionu a upozornit na širokou žánrovou škálu kulturních akcí, které v loňském roce oslovily
občany, a rovněž poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje. Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 byla vyhlášena ve dvou kategoriích:
1. Kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty, apod.)
2. Péče o kulturní dědictví (obnovy kulturních památek, apod.).
Z došlých nominačních návrhů bude odbornou pracovní skupinou sestaven seznam
třiceti kulturních počinů v obou kategoriích, který bude zveřejněn v tisku a na internetových
stránkách Kraje Vysočina, a rovněž mediálně propagován partnerem ankety, kterým je v letošním
roce Hitrádio Vysočina. Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina bude probíhat od 10. 3. 2014
do 16. 4. 2014, a to elektronicky na internetových stránkách kraje v sekci kultura a památky nebo
prostřednictvím originálních písemných hlasovacích lístků uveřejněných v novinách Kraje
Vysočina. Předání ocenění vítězům ankety se uskuteční 27. 5. 2013 na zámku v Třebíči.
Alena Hostašová, členka odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina –
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013, která bude zasedat 18. 2. 2014, se z naléhavých
pracovních důvodů omluvila, náhradníkem byl radou kraje nominován Antonín Daněk.
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Usnesení 07/01/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o anketě Zlatá jeřabina 2013.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Během jednání o tomto bodě se omluvil Zdeněk Studenec
8. Nominace členů kulturní komise do hodnotících komisí při OKPPCR (OKPPCR)
Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2013 a projektů do Přeshraniční ceny. http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=22765
Usnesení 08/01/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
souhlasí
s nominací Aleny Hostašové a náhradníka Antonína Daňka do odborné pracovní skupiny Zlatá
jeřabina - Cena Kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2013.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Závěr
Ivana Schallnerová informovala o zájmu pana Vítězslava Schreka, předsedy Komise pro kulturu při
Radě města Jihlavy, oficiálně navštívit jako host společné zasedání plánované
na 10. 4. 2014. Přítomní s návštěvou Vítězslava Schreka souhlasí.
Dále přítomné pozvala na veřejné pracovní setkání na téma Hradu Kámen a projektů
souvisejících, které proběhne v sídle krajského úřadu dne 25. 2. 2014 od 14:30 h.
20. 2. 2014 proběhne setkání zástupců folklorních souborů a organizátorů významných folklorních
aktivit s hejtmanem kraje.
Přítomní diskutovali na téma termínů konání Kkcrvv. Členové se shodli, že Kkcrvv by měla zasedat
tak, aby:
- byla možná účast vedoucí OKPPCR Katiny Lisé nebo radní kraje Marie Kružíkové,
- Kkcrvv mohla vyjadřovat stanoviska k materiálům předkládaným do orgánů kraje,
- změna termínu zasedání Kkcrvv byla oznámena s dostatečným předstihem.
Antonín Daněk poděkoval členům komise za aktivní přístup a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 2/2014
byl stanoven na čtvrtek 10. dubna 2014 v sídle krajského úřadu.

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

Ivana Schallnerová
vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová dne 13. 1. 2014
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