Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 4/2014 konané dne 18. září 2014
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

5. Kalina Jaromír

2. Pavlíková Eliška

6. Dvořák Josef

3. Vybíral Karel

7. Podhorská Věra

4. Drápela Lubomír

8. Lisá Katina (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Studenec Zdeněk
2. Milotová Danuše (místopředsedkyně)

4. Fischerová Jana
5. Kolář Milan

3. Pavel František Daněk
Hosté:
1. Kružíková Marie (členka Rady Kraje Vysočina) 5. Komínová Jana (OKPPCR)
2. Čihák Tomáš (Vysočina Tourism)

6. Vichr Dušan (ORR)

3. Šimánková Renata (OKPPCR)

7. Čech Zbyněk (OSH)

4. Čermáková Olga (OKPPCR)

8. Skála Jan (OSH)

Program jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu;
2. Aktualizace Programu rozvoje kraje na období 2015-2018 - oblasti v kompetenci Kkcrvv (ORR,
OKPPCR);
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
4. Ceny Kraje Vysočina udělované v roce 2014 (OKPPCR, OSH);
5. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2015 (OKPPCR, OSH);
6. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2015 (OSH);
7. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina a Pravidel Rady Kraje Vysočina v oblasti
OKPPCR (OKPPCR);
8. Informace o rozdělení dotací v rámci GP vyhlášených pro rok 2014 na úseku kultury
a cestovního ruchu (OKPPCR);
9. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina - informace o vývoji
(OKPPCR);
10. Návrh plánu veletržních prezentací pro rok 2015 (Vysočina Tourism);
11. 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 komise není usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, se kterým přítomni
souhlasili.
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2. Aktualizace Programu rozvoje kraje na období 2015-2018 - oblasti v kompetenci Kkcrvv
(ORR, OKPPCR);
Dušan Vichr představil strategický materiál Kraje Vysočina Program rozvoje kraje (dále jen „PRK“),
základní dokument regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku. PRK je
střednědobým dokumentem a délka jeho platnosti je stanovena do konce roku 2014, proto dochází
k jeho aktualizaci.
Program rozvoje Kraje Vysočina je tvořen třemi částmi. Jedná se o Profil Kraje Vysočina představuje analytickou část PRK, při jejíž tvorbě je využíváno širokého spektra statistických údajů
z různých zdrojů. Aktualizace Profilu probíhá samostatně a je předkládán pravidelně k projednání
v Zastupitelstvu Kraje Vysočina jednou za cca 7-9 měsíců. Druhou část PRK tvoří SWOT analýza
Kraje Vysočina, která definuje silné a slabé stránky kraje, možné hrozby či příležitosti. Poslední
částí PRK je pak programová část. Programová část definuje na základě zjištění v analytické části
a SWOT analýze základní rozvojové směry a ty jsou dále rozpracovány do úrovně opatření
a aktivit. V současné době probíhá zpracování programové části dle věcné příslušnosti gesčními
odbory a následně dochází k projednání v gesčních komisích a výborech. PRK by měl být
schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje.
Renata Šimánková okomentovala aktivity opatření, které má v gesci odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Opatření:
Infrastruktura cestovního ruchu – ještě bude zváženo přidání aktivity zkvalitnění základní
infrastruktury cestovního ruchu v oblasti agroturistiky;
Ochrana a zachování kulturních památek jako hmotného kulturního dědictví kraje;
Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury;
Rozvoj služeb v cestovním ruchu.
Jan Skála okomentoval aktivity opatření Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce
pro oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana.
Dušan Vichr vyzval přítomné k připomínkám. Členové Kkcrvv mohou zaslat připomínky e-mailem
k představeným opatřením nejpozději do 10. 10. 2014.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Katina Lisá podala informace ze zasedání RK a ZK – (materiály předkládané odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, které byly projednávány od 1. 7. 2014): podrobnější
informace
o
projednávaných
materiálech
lze
získat:
http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada .
Na zasedání na začátku tohoto bodu se dostavila paní Eliška Pavlíková.
4. Ceny Kraje Vysočina udělované v roce 2014
Katina Lisá okomentovala udělování Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Tato
cena je pro autora a nakladatele knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci
24. podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Veletrh se uskuteční ve dnech
17. a 18. října 2014, mottem letošního ročníku jsou „Knihy a hvězdy“. Autorovi a nakladateli
oceněné knihy bude poskytnut finanční dar ve výši 60 000 Kč (30 000 Kč pro každého).
Zbyněk Čech připomněl přítomným formy oceňování Kraje Vysočina za OSH. Nejvyšší ocenění
Kraje Vysočina jsou medaile kamenná, skleněná a dřevěná. Slavnostní předávání oceněným
proběhne 23. 10. 2014 v Horáckém divadle Jihlava. Uvedl příklady významných občanů, kteří
v tomto roce obdrží nejvyšší ocenění kraje. (nejvyšší ocenění jsou předávána od roku 2008 a za
tuto dobu bylo oceněno 49 osobností spjato s Krajem Vysočina).
Zbyněk Čech vyzval členy Kkcrrvv, že také mohou podat návrh na nominaci významné osoby
pro Kraj Vysočina.
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Dále informoval, že Kraj Vysočina uděluje záslužné medaile pro složky IZS. Předávání záslužných
medailí v roce 2014 proběhlo 22. 5. 2014 v Horáckém divadle Jihlava. Toto ocenění je předáváno i
osobám z veřejnosti, které se zasloužili o záchranu lidského života.
5. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2015
Katina Lisá informovala, že dne 17. 9. 2014 proběhlo první čtení rozpočtu. Rozpočet pro Okppcr je
navržen ve stejné podobě jako pro rok 2014. Navýšení provozních prostředků je navrženo pouze
pro Horácké divadlo Jihlava, které je dlouhodobě podhodnoceno a musí již několik let dokrývat
provoz organizace ze svého rezervního a investičního fondu. Rozpočet je dále navýšen o položky
spojené s odpisy majetku pořízeného z projektů a udržitelností realizovaných projektů a nově také
o finanční prostředky spojené s věcnou náplní funkce cyklokoordinátora a realizací některých
opatření vyplývajících z cyklostrategie. Návrh rozpočtu bude procházet ještě dalšími fázemi
projednání a v prosinci 2014 bude jeho konečná podoba předložena ke schválení zastupitelstvu
kraje.
Katina Lisá podrobně okomentovala jednotlivé položky návrhu rozpočtu kapitoly Okppcr na rok
2015.
Zbyněk Čech seznámil členy Kkcrvv s kapitolou rozpočtu Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterou
administruje OSH. Jedná se např. o provozní finanční prostředky, finanční prostředky
pro zahraniční spolupráci a „VIP akce“.
6. Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2015
Zbyněk Čech okomentoval, dle podkladového materiálu, seznam kulturních akcí, které jsou
navrženy k finanční podpoře v rámci „VIP akcí v Kraji Vysočina“ na rok 2015. Jedná se
o pravidelně opakující se tradiční akce, nejvýznamnější kulturní, sportovní a společenské akce,
které mají regionální nebo nadregionální charakter.
Věra Podhorská doporučila, aby na akci „Tančírna Třešť celá sezóna 2015“ bylo navrženo
navýšení finanční částky o 30 000 Kč.
7. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina a Pravidel Rady Kraje Vysočina
v oblasti OKPPCR
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných
výročí obcí
Jana Komínová, okomentovala aktualizaci zásad. Na základě zkušeností z administrací žádostí je
nutno v zásadách výstižněji specifikovat, na které aktivity lze z těchto zásad žádat (nelze např.
požadovat na sympózia a konference apod.). Dotaci lze poskytnout na jednorázovou akci
realizovanou v maximálně třech po sobě jdoucích kalendářních dnech. Protože finanční alokace
činí již dlouhodobě 1 mil. Kč, došlo ke snížení dotace na jednoho žadatele na max. 100 tis. Kč
(dotace jsou přidělovány dle stanoveného koeficientu). Dále byla upravena smlouva, aby byla
v souladu s novými legislativními normami (zejména nový občanský zákoník). Uznatelné náklady
na upomínkové předměty byly stanoveny na max. 10% dotace. V souvislosti s nízkou alokovanou
finanční částkou bude pro příští aktualizaci zvažováno případně další snížení dotace na jednoho
žadatele.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
Olga Čermáková představila změny uvedených zásad. Jedná se o navýšení max. výše dotace,
které souvisí s cenami studií a posudků. Další změna je provedena zejména z důvodu současného
způsobu evidence kulturních památek v Ústředním seznamu KP ČR, kde je velký nepoměr mezi
velikostí jednotlivých evidovaných památek. Omezení žadatele k podání 1 žádosti se tudíž nebude
vztahovat na evidovanou památku, ale na jeden objekt předmětné evidované KP. Další změny jsou
provedeny v souladu s měnící se legislativou.
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních
center
Renata Šimánková okomentovala drobné změny zásad týkající se neuznatelných nákladů,
zpřehlednění zadání úkolů, změn některých kritérií a změnu vah některých kritérií pro předkládání
žádostí.
Marie Kružíková doplnila informace, že Kraj Vysočina motivuje činnost TIC soutěží. Členové
diskutovali o výši alokace na tyto zásady.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Jana Komínová okomentovala potřebu aktualizace pravidel a jejich sladění s ostatními dotačními
tituly. Pravidla byla vytvořena na podporu všech oblastí neprofesionálního umění, hlavním účelem
je finančně podpořit pořádání krajské postupové/národní přehlídky v kraji a dopravu souborů
reprezentujících kraj na jiných národních přehlídkách. Celková alokovaná částka činí dlouhodobě
400 tis. Kč. Pravidla jsou dále upravena v souladu se systémem „eDotace“ a případnými
administrativními a legislativními změnami. Hlavní změnou je, že žadatelé budou v projektu
vykazovat celkové náklady na projekt (nyní pouze do výše dotace) a dotace bude představovat pro
pořadatele max. 50 % z celkových nákladů přehlídky a pro účinkující max. 60 % z celkových
nákladů. Dále je zde akcentována snaha motivovat v činnosti folklorní sdružení a soubory.
8. Informace o rozdělení dotací v rámci GP vyhlášených pro rok 2014 na úseku kultury
a cestovního ruchu
Katina Lisá okomentovala vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočiny vyhlášených v rámci
odboru Okppcr.
V rámci GP FV Regionální kultura 2014 bylo na krajský úřad doručeno 82 žádostí o celkovém
finančním objemu 3 212 827 Kč. Finančně podpořeno bylo 48 projektů o finančním objemu
1 799 489 Kč.
V rámci GP FV Památkově chráněná území 2014 bylo na krajský úřad doručeno 35 žádostí
o celkovém finančním objemu 3 041 159 Kč. Finančně podpořeno bylo 20 projektů o finančním
objemu 1 599 999 Kč.
V rámci GP FV Edice Vysočiny 2014 bylo na krajský úřad doručeno 36 žádostí o celkovém
finančním objemu 2 246 730 Kč. Finančně podpořeno bylo 18 projektů o finančním objemu
999 815 Kč.
V rámci GP FV Lyžařské běžecké trasy 2014 bylo na krajský úřad doručeno 10 žádostí o celkovém
finančním objemu 1 196 105 Kč. Finančně podpořeno bylo 10 projektů o finančním objemu
1 196 105 Kč.
Na rok 2015 je zvažováno vyhlásit
z Cyklostrategie.

grantový program v souladu s opatřením vyplývajícím

9. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina - informace o vývoji
(OKPPCR)
Renata Šimánková informovala, že v pátek 26. září 2014 proběhne veřejné projednání
Cyklostrategie a posouzení jejího vlivů na životní prostředí (SEA)“. Mapová část byla stále
v průběhu hodnocení SEA upravována o další záměry obcí. Po uzavření připomínek po tomto
veřejném projednání a konečném stanovisku MŽP bude Cyklostrategie předložena ke schválení
zastupitelstvu kraje do konce roku 2014.
Od 1. 9. 2014 byla na OKPPCR zřízena nová pracovní pozice cyklokoordinátora, na niž byl vybrán,
ve výběrovém řízení, Ing. Petr Stejskal.
Bude zahájeno přeznačení páteřní cyklotrasy č. 1 na trasu EuroVelo č. 4 (do konce r. 2015).
Ve spolupráci s odborem informatiky bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti pro pasport
a cykloportál Kraje.
Dále přítomné informovala o návrhu grantového programu Fondu Vysočiny, který bude předložen
ke schválení orgánům kraje. Záměrem je finančně podpořit projektovou dokumentaci k realizaci
cyklotras a cyklostezek a doprovodný mobiliář.
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10. Návrh plánu veletržních prezentací pro rok 2015 (Vysočina Tourism)
Tomáš Čihák informoval o veletrzích plánovaných pro rok 2015:
- VAKANTIE Utrecht (14. 1. – 18. 1. 2015)
- FERIENMESSE Vídeň (15. 1. – 18. 1. 2015)
- REGIONTOUR Brno (15. 1. – 18. 1. 2015)
- ITF SLOVAKIATOUR Bratislava (29. 1. – 1. 2. 2015)
- REISEMARKT Drážďany (30. 1. - 1. 2. 2015)
- HOLIDAY WORLD Praha (19. 2. – 22. 2. 2015)
- GLOB Katowice (27. 3. – 29. 3. 2015)
Turistická nabídka Vysočiny bude prezentována mimo jiné také v sedmi větších městech ČR
formou Roadshow (Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Tábor, Brno, Znojmo,
Olomouc). Plán veletržních prezentací pro rok 2015 je uveřejněn na www.vysocinatourism.cz .
Za zmínku stojí inovativní přístup k prezentaci turistické nabídky Vysočiny na veletrhu Regiontour
2015 v Brně. Na stánku (100 m2) nebudou prezentovány samostatně jednotlivé subjekty (města,
mikroregiony, podnikatelé) jako doposud, ale na společném stánku Vysočiny bude prezentováno
osm témat (Památky, Zimní sporty (aktivity), Letní aktivity, Prázdniny na venkově, Tipy pro rodiny
s dětmi, Gastronomie, Regionální výrobky, Vzdělávací programy) a subjekty z Vysočiny, které
budou mít o účast na veletrhu zájem, budou svou nabídku prezentovat pod těmito tématy.
11. Závěr
Na zasedání Kkcrvv se dostavil Josef Dvořák, Antonín Daněk konstatoval, že Kkcrvv je
usnášeníschopná. Josef Dvořák byl seznámen se všemi projednávanými body a bylo přistoupeno
k hlasování o přijatých usneseních:
Usnesení 16/04/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
souhlasí
se zněním opatření za oblasti cestovního ruchu, kultury, památkové péče, mezinárodních aktivit
a spolupráce Programu rozvoje kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 17/04/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 18/04/2013/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh rozpočtu odboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje
Vysočina a Odboru sekretariátu hejtmana pro oblast vnějších vztahů.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 19/04/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Návrh kulturních, sportovních a společenských akcí (tzv. VIP akcí) Kraje
Vysočina v roce 2015;
navrhuje
navýšit navrhovanou podporu pro akci „Tančírna Třešť celá sezóna 2015“ na částku 120 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Usnesení 20/04/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
projednala a doporučuje.
 radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí;
 radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
v Kraji Vysočina;
 radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina;
 radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti
neprofesionálního umění.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 21/04/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o rozdělení dotací v rámci GP vyhlášených pro rok 2014 na úseku kultury a cestovního
ruchu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín dalšího zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 5/2014
byl naplánován dle domluvy členů Kkcrvv na čtvrtek 13. listopadu 2014.

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 18. 9. 2014
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