Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 2/2014 konané dne 10. dubna 2014
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

7. Hanusek Jan

2. Pavlíková Eliška

8. Hostašová Alena

3. Vybíral Karel

9. Dvořák Josef

4. Studenec Zdeněk

10. Podhorská Věra

5. Drápela Lubomír

11. Lisá Katina (tajemnice)

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

3. Kolář Milan

2. Kalina Jaromír
Hosté:
1. Schrek Vítězslav (Předseda Komise kultury při Radě
města Jihlava)

2. Šimánková Renata (OKPPCR)

3. Seidl Ladislav (OSH)
4. Kružíková Marie (členka Rady Kraje Vysočina)

Program jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu;
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
3. Informace o dotacích poskytnutých v rámci zásad ZK vyhlášených pro rok 2014 na úseku
kultury (OKPPCR);
4. Informace o dotacích poskytnutých v rámci pravidel RK vyhlášených pro rok 2014 na úseku
kultury (OKPPCR);
5. „Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny, vydávaná
periodika, eventy apod. (OSH);
6. Projednání návrhu na vyhlášení grantového programu Edice Vysočiny 2014;
7. Vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny Lyžařské běžecké trasy 2014;
8. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020;
9. Příspěvek Vítězslava Schreka, předsedy Komise pro kulturu při Radě města Jihlava;
10. 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:
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Katina Lisá podala informace ze zasedání RK a ZK – (materiály předkládané odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, které byly projednávány od 18. 2. 2014): podrobnější
informace o projednávaných materiálech lze získat: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava.

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

Usnesení 09/02/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o dotacích poskytnutých v rámci zásad ZK vyhlášených pro rok 2014
na úseku kultury
Katina Lisá okomentovala dotace poskytované v rámci OKPPCR
 Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících
zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí poskytovaných v rámci
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina. Termín podání žádostí byl do 15. února 2014, bylo
doručeno celkem 82 žádostí o dotaci s celkovým finančním objemem ve výši 2 999 346 Kč.
Alokace na tyto zásady činí 1 mil. Kč. Po přepočtu bylo možné podpořit 32 žadatelů
v celkovém objemu finančních prostředků 975 895 Kč. Zbývající částkou tj. 24 105 Kč byl
navržen k podpoře v pořadí následující 33. žadatel (obec Košetice), který v žádosti o dotaci
požadoval dotaci ve výši 70 700 Kč, obec s rozhodnutím souhlasila. (viz RK č. 9/2014).
o Přítomní se po diskusi shodli, že v případech převisu požadavků, kdy chybí finanční
prostředky pro užitečnou věc ve schváleném rozpočtu, by mohl být deficit doplněn
finančními prostředky z kladného výsledku hospodaření kraje.


Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina poskytovaných v rámci
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina. Termín pro podání žádostí byl do 15. 2. 2014, celkem
bylo na krajský úřad doručeno 35 žádostí o celkovém finančním objemu 1 420 516 Kč,
k podpoře je navrženo všech 35 žádostí v požadované výši dotace. (viz RK č. 9/2014).



Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2014 poskytovaných v rámci Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina. Uzávěrka žádostí byla dne
28. 2. 2014. Žádost si podala všechna tři města s památkami UNESCO: město Třebíč
na projekt Publikace třebíčských památek UNESCO - I. etapa Bazilika sv. Prokopa ve výši
300 tis. Kč, město Telč na projekt Prezentace památky UNESCO Telč ve výši 300 tis. Kč
a město Žďár nad Sázavou na projekt Komunikace pro pěší včetně odvodnění na Zelené
hoře - 2. část ve výši 300 tis. Kč. (viz RK č. 10/2014)



Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014 poskytovaných v rámci
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek
v Kraji Vysočina. Ke dni uzávěrky 15. února 2014 bylo na krajský úřad doručeno 115
žádostí s celkovým požadavkem finančních prostředků ve výši 20 929 128 Kč. Alokace
na tyto zásady činí 13 mil. Kč., bylo navrženo k finanční podpoře 79 žádostí o finančním
objemu 12 999 998 Kč. (viz RK č. 10/2014)

Usnesení 10/02/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje řešit nedostatek finančních prostředků z důvodu nízké alokace v dotačních titulech
pro oblast OKPPCR z přebytku hospodaření Kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o dotacích poskytnutých v rámci pravidel RK vyhlášených pro rok 2014
na úseku kultury (OKPPCR)
Dotace v oblasti neprofesionálního umění poskytovaných v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina
pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění.
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Termín podání žádostí bylo do 31. ledna 2014. Na krajský úřad bylo doručeno 10 žádostí
o celkovém finančním objemu 345 tis. Kč. K finanční podpoře bylo navrženo 9 projektů o celkovém
objemu 315 tis. Kč. (viz RK 7/2014)
5. Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny, vydávaná
periodika, eventy apod.
Ladislav Seidl přítomné seznámil s jednotným vizuálním stylem krajského úřadu dle Manuálu
jednotného vizuálního stylu Kraje Vysočina a webovými stránkami Kraje Vysočina.
Dále informoval o novinách Kraje Vysočina a zpravodaji Kraje Vysočina.
Tiskové oddělení za rok 2013 vydalo za krajský úřad cca 600 tiskových zpráv o činnosti orgánů
kraje včetně např. pozvánek na akce, na kterých se kraj podílí. Každoročně je také vydávána
Výroční zpráva Kraje Vysočina a OVV/OSH vytváří nebo se podílí na vydání několika dalších
publikací.
Ladislav Seidl okomentoval akce kraje pro veřejnost. OSH pravidelně pořádal tradiční den
otevřených dveří krajského úřadu. V loňském roce došlo ke změně a na Masarykově náměstí
v Jihlavě proběhl, tzv. „Den s Vysočinou“. Bohatý program pro všechny věkové skupiny obyvatel
Kraje Vysočina měl velký úspěch. V předvánoční době probíhá v prostorách krajského úřadu
tradiční akce „Barevné Vánoce“. Dále zmínil soutěž „Poznej Vysočinu“ (pro ZŠ) a soutěž
„S Vysočinou do Evropy“ (pro střední školy) a dotační tituly Fondu Vysočiny a tzv. „VIP akce“
v rámci nichž Kraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce v kraji.
Od roku 2008 kraj oceňuje nejvyšším oceněním Kraje Vysočina významné osobnosti kraje
(kamenné, skleněné a dřevěné medaile). Každoročně také probíhá udělování záslužných medailí
pro členy IZS.
Dále také informoval o komunikaci Kraje Vysočina s dalšími samosprávnými orgány (obcemi,
Vládou ČR, návštěvy zahraničních velvyslanců, apod.).
6. Projednání návrhu na vyhlášení grantového programu Edice Vysočiny 2014
Katina Lisá informovala o grantovém programu, který bude navržen k vyhlášení zastupitelstvem
kraje č. 3/2014 dne 13. 5. 2014. Tento grantový program bude opět vyhlášen po několikaleté
přestávce. Celkový objem finančních prostředků: 1 000 000 Kč
Cíl programu je vytvořit podmínky pro podporu ediční a publikační činnosti ve vazbě na péči
o nehmotné kulturní dědictví, o identitu a paměť občanského společenství připomenutím
významných osobností a událostí kulturního života Kraje Vysočina.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování edičních počinů odborné
a populárně-naučné povahy o významných osobnostech, historických událostech a kulturním
dědictví Kraje Vysočina zaměřených na popularizaci a širší poznání kulturních tradic. Finanční
podpora je určena pro vydání tištěných publikací s širším společenským přínosem v regionu
a na vydání významných publikací s prokazatelným a nezastupitelným významem pro Kraj
Vysočina.
Usnesení 11/02/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
projednala
návrh grantového programu Edice Vysočiny 2014 a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Fondu Vysočiny „Edice
Vysočiny 2014“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny Lyžařské běžecké trasy 2014
okomentovala výzvu grantového programu Fondu Vysočiny Lyžařské běžecké trasy 2014, který
bude také předložen k vyhlášení zastupitelstvu kraje dne 13. 5. 2014.
Celkový objem finančních prostředků: 1 300 000 Kč.
Cílem programu je podpořit úpravu stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina,
zkvalitnit podmínky pro běžecké lyžování, rozšířit nabídku cestovního ruchu pro aktivní trávení
volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. Cílem je dále

Číslo jednací: KUJI 25811/2014 SH

Číslo stránky

3

vytvořit kvalitně značenou síť lyžařských běžeckých tras dle tradičního systému značení v České
republice.
Dále informovala o změnách oproti výzvě roku 2013, hlavní změnou je pořízení přídavného
zařízení pro značení tras, měřiče motohodin a GPS zařízení, v nutnosti značit trasy tradičním
značení lyžařských tras dle metodiky KČT a vyšší procento podpory.
Usnesení 12/02/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
projednala
návrh grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2014“ a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské
běžecké trasy 2014“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 –
2020
Renata Šimánková seznámila přítomné s důvody a aktuálním stavem zpracování Strategie rozvoje
cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina. Informovala o harmonogramu zpracování pravidelných schůzkách pracovní skupiny složené ze zástupců odborů krajského úřadu s KČT,
Vysočina Tourism a cyklokoordinátorů Jihlavy a Třebíče; Dále o semináři pro starosty obcí
a zastupitele kraje, Cykloakademii. V současné době je ke strategii zpracováváno stanovisko vlivu
na životní prostředí SEA. Ke schválení bude předložena zastupitelstvu kraje na podzim 2014.
Upozornila, že nyní je nutné podniknout kroky ve vazbě na rozpočet Kraje Vysočina.
Hlavní cíle:
 přeznačení cyklotrasy č. 1 na Eurovelo EV4 do roku 2015,
 chopit se rozvoje páteřních tras a jejich navázání na ostatní kraje a státy (projekty
financované z externích zdrojů, GP na podporu cyklotras),
 pasport cyklotras,
 zajištění aktualizace dat v rámci ÚAP,
 cykloportál.
Kraj Vysočina má v porovnání s ostatními kraji špatné hodnocení služeb v oblasti cykloturistiky.
Vybudování cyklotras s návazností na páteřní sítě ČR by mělo význam k rozvoji cestovního ruchu
na Vysočině. Kraj Vysočina by se měl chopit koordinační role v této oblasti a zajistit podporu
investic do oblasti infrastruktury a geograficko-informační záležitosti.
Dále zmínila stále se rozvíjející činnost „Asociace měst pro cyklisty“ do níž se přidávají města
v kraji, ale chybí jim koordinace a provázanost aktivit z pozice Kraje Vysočina.
Usnesení 13/02/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje radě kraje
 doporučit zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji
Vysočina na období 2014-2020 a pověřit OKPPCR naplňováním jednotlivých kroků
vyplývajících ze strategie,
 podporovat investice do oblasti cykloturistiky a cyklodopravy jako šetrné formy cestovního
ruchu a mobility,
 zřídit pozici cyklokoordinátora.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Příspěvek Vítězslava Schreka, předsedy Komise pro kulturu při Radě města Jihlava
Vítězslav Schrek seznámil přítomné, formou powerpointové prezentace, s:
- činností Komise pro kulturu při Radě města Jihlava,
- rozpočtem na kulturu Jihlava 2014,
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přehledem čerpání dotací v roce 2013 a 2014,
grantovou podporou pro rok 2014,
významnými kulturními akcemi na Vysočině,
možnostmi spolupráce Kkcrvv a Komise pro kulturu při Radě města Jihlava.

10. Závěr
Termín dalšího zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 3/2014
byl stanoven na čtvrtek 12. června 2014 v sídle krajského úřadu.

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 10. 4. 2014
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