Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 2/2019 konaného dne 29. dubna 2019
Přítomni:
1. Marie Kružíková

7. Rostislav Novák

2. Antonín Daněk

8. Jan Málek

3. Lucie Vichrová

9. Danuše Milotová

4. Michaela Šinkorová

10. Monika Jordánová

5. Jan Štefáček (místopředseda)

11. Michal Suchý

6. Zdeněk Geist (předseda)

12. Ladislav Seidl (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Milan Stránský

3. Jaromíra Hanáčková

2. Regina Říhová

4. Josef Dvořák

Hosté:
1. Jana Fischerová (členka Rady Kraje Vysočina)
2. Jitka Hladíková (Krajská knihovna Vysočiny)
3. Zbyněk Čech (OSH)
4. Petr Stejskal (OKPPCR)
5. Petr Velička (Česká komora architektů)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny (KKV HB);
„Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny, vydávaná
periodika, eventy apod. (OSH);
Informace o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na
období 2014–2020 (OKPPCR);
Prezentace České ceny za architekturu – spolupráce s regiony (Ing. Petr Velička);
Diskuze, různé;
Závěr.

1. Zahájení
Zdeněk Geist, 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.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
Zdeněk Geist informoval členy komise, že již není členem politické strany ODS. Informoval
zároveň o tom, že v dubnu 2019 nabídl své místo v komisi zastupitelskému klubu ODS k dispozici

s tím, že pokud by ODS měla zájem nominovat do komise jiného svého zástupce, je Zdeněk Geist
připraven na členství v komisi ihned rezignovat.
3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných
bodech jsou k dispozici zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Usnesení 06/02/2019/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).
4. Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny
Zdeněk Geist přivítal Jitku Hladíkovou, ředitelku Krajské knihovny Vysočiny (dále jen „KKV“).
Jitka Hladíková podala informace o činnosti knihovny v loňském roce. Nejzásadnější bylo zahájení
stavby nové budovy krajské knihovny – smlouva byla podepsána v červnu 2018, v srpnu se
uskutečnilo slavnostní zahájení stavby, nyní probíhá realizace a stavba by měla být dokončena na
přelomu května a června 2020. 10. 4. 2019 se uskutečnila návštěva zástupců Kraje Vysočina na
stavbě. Aktuální informace z průběhu stavby jsou zveřejněné na https://www.kkvysociny.cz/stavbanove-budovy-krajske-knihovny-vysociny/. V květnu 2018 se v Horáckém divadle uskutečnil kulatý
stůl na téma „Knihovna - věc veřejná“, společným tématem byla diskuse nad budoucností
knihoven, nad jejich posláním v digitálním světě. V rámci Univerzity volného času byl připraven
přednáškový blok na téma „Dějiny Havlíčkobrodska - osmičková výročí“. Ve spolupráci se Spolkem
Otokara Březiny a v rámci přednáškového bloku Poznáváme sebe a region mohli návštěvníci
vyslechnout přednášku Otokar Březina - básník, myslitel a stále aktuální inspirátor. Také v roce
2018 se KKV připojila k celostátní akci Noc v muzeu a v galerii a v rámci oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa, ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, pozvali širokou
veřejnost na koncert Polenského big bandu. V roce 2018 zažádali u 5 projektů o dotaci na
Ministerstvo kultury ČR, celkem obdrželi 162 tis. Kč na jejich realizaci. Jedním z projektů, který byl
podpořený z dotace, byl projekt zaměřený na podporu čtení „Rok lidových tradic v knihovně“.
V loňském roce se KKV zúčastnila již 19. ročníku Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou
prezentaci. Hodnotícími kritérii této soutěže jsou obsah stránek, jejich aktuálnost, design,
komunikace s uživateli či přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele. V konkurenci
ostatních knihoven získali 2. místo. Pokračovala spolupráce s partnerskými knihovnami, s Krajskou
knihovnou Karola Kmeťka v Nitře (Slovensko) a s Městskou knihovnou Stanislawa Grochowiaka
v Lešně (Polsko). Byla uzavřena smlouva s pověřenými knihovnami v Kraji Vysočina na období
2018-2020. V Kraji Vysočina bylo celkem registrováno 613 knihoven, z toho 40 knihoven je
profesionálních. V rámci regionálních služeb bylo obsluhováno 595 knihoven. Počet
automatizovaných knihoven vzrostl v našem kraji na 428, zvýšil se také počet zpřístupněných online katalogů. Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2018 je zveřejněná na
webových stránkách KKV. V roce 2018 došlo k posílení rozpočtu na regionální funkce, celková
částka na výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina byla 10 322 tis. Kč. Z těchto peněz byly
financovány zejména mzdy. V loňském roce opět proběhlo ocenění knihovníků v rámci Malé
knihovnické slavnosti. Pořádají také odborné a vzdělávací aktivity pro knihovníky, celkem se
uskutečnilo 56 vzdělávacích akcí. Dále Jitka Hladíková pohovořila o spolupráci s různými
organizacemi.
Poté se rozvinula diskuse o výkonu regionálních funkcí, ze které vyplynulo následující usnesení:
Usnesení 07/02/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
ukládá
Číslo jednací: KUJI

37612/2019
Číslo stránky

2

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravit do příštího jednání komise vyčíslení
návrhu navýšení finančních prostředků v kapitole Kultura Rozpočtu Kraje Vysočina, pro výkon
regionálních funkcí knihoven, zohledňující krajem schválenou koncepci rozvoje regionálních funkcí
knihoven.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. „Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny,
vydávaná periodika, eventy apod.
Zbyněk Čech seznámil členy komise s vnější komunikací Kraje Vysočina. Informoval o existenci
dokumentu „Manuál jednotného vizuálního stylu“, který kodifikuje standardy jednotného firemního
stylu – jeho základními prvky jsou značka (logo), typografie (písmo) a barevnost. Dále stručně
prezentoval formy komunikace Kraje Vysočina – informoval o periodických a neperiodických
tiskovinách - „Zpravodaj Kraje Vysočina“ v nákladu 1600 kusů (určený pro p.o. a obce), noviny
„Kraj Vysočina“ (220 tis. výtisků), obě tyto tiskoviny vychází každý měsíc. Webové stránky Kraje
Vysočina, výroční zpráva, která má elektronickou podobu a vychází vždy na začátku měsíce
června. Neperiodické tiskoviny – např. turistické mapy, všeobecné informační brožury, apod. Dále
informoval o propagaci Kraje Vysočina, formou povinné publicity, kterou plní příjemci dotací Kraje
Vysočina, ať už dotací z Fondu Vysočiny, či příjemci individuálních dotací. Podmínky publicity
Kraje Vysočina jsou stanoveny v konkrétních smlouvách o poskytnutí dotace, které Kraj Vysočina
s příjemci dotací uzavírá. Dalším nástrojem prezentace Kraje Vysočina je přímý aktivní marketing
na významných akcích podporovaných Krajem Vysočina jako je např. světový pohár v biatlonu či
horských kol v Novém Městě na Moravě, kde se Kraj Vysočina prezentuje také vlastním promo
týmem. OSH dále pořádá celou řadu vlastních akcí určených jak pro zvané hosty, tak i pro širokou
veřejnost. Jedná se např. o akce jako je Sportovec Kraje Vysočina, Udílení nejvyšších ocenění
Kraje Vysočina, Barevné Vánoce, Den otevřených dveří, Den s Krajem Vysočina nebo v loňském
roce nezapomenutelné oslavy 100. výročí založení ČSR.
Následně bylo řešeno nedoručování novin „Kraj Vysočina“ na některé adresy. Zbyněk Čech si
adresy poznamenal a na problematická místa bude zaměřena kontrola distribuce, které se vždy
účastní také zástupce tiskového oddělení krajského úřadu.
Usnesení 08/02/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vnější komunikaci Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji
Vysočina na období 2014–2020
Petr Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky krajského
úřadu, okomentoval podkladový materiál, ve kterém jsou uvedeny 3 prioritní osy. Uvedl hlavní
aktivity realizované v roce 2018:
- Program „Cyklodoprava a cykloturistika 2018“ – program je vyhlašován již od roku 2015,
alokace byla navýšena na 8,4 mil. Kč a byla rozšířena možnost podpory investičních
projektů v oblasti výstavby základní infrastruktury;
- monitoring cyklistů (sčítače) – ETAPA III – nainstalováno 12 sčítačů na páteřních trasách;
- Pumptrack Vysočina Aréna Nové Město na Moravě – 3. 5. 2019 je plánováno slavnostní
otevření;
- cykloboxy u ZOO – pořízeno v rámci naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, sestava 7 boxů s celkovou kapacitou 14
jízdních kol;
- tištěný průvodce „Cykloregion Vysočina“ + aktualizace aplikace „Cyklovýlety po Vysočině“;
- natáčení pořadu „Cyklotoulky“ a reportáž pro časopis „Cykloturistika“;
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-

veletrh ForBikes 2018 – veletrh se uskutečnil ve dnech 6. – 8. 4. 2018, Expo Praha
Letňany;
- cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2018“;
- Marketing EuroVelo4 (Koruna Vysočiny);
- „Čistá mobilita v Kraji Vysočina“;
- konference „Akademie městské mobility“ – hlavním tématem byl plán udržitelné mobility
měst.
Zmínil také aktivitu plánovanou na letošní rok aktuálně ve fázi projektové přípravy – Singletraily
„Lipky“ v Telči, jako potenciální projekt v rámci krajské podpory terénní cyklistiky.
Proběhla diskuse o problémovém vlastníkovi pozemku na cyklotrase Jihlava – Třebíč – Raabs,
výstavbě cyklostezky Jihlava – Pávov a kampani „Do práce na kole“.
V průběhu jednání zasedání opustili členové komise Jan Málek a Antonín Daněk.
Usnesení 09/02/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období
2014–2020.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Prezentace České ceny za architekturu – spolupráce s regiony
Zdeněk Geist přivítal Petra Veličku, místopředsedu České komory architektů.
Petr Velička uvedl, že v roce 2015 se uskutečnil první ročník České ceny za architekturu. Postupně
se začala vyvíjet také spolupráce s regiony. Kraj Vysočina je jedním z prvních oslovených krajů,
ale osloveny budou postupně všechny kraje. Česká komora architektů by tímto způsobem chtěla
požádat o nastavení spolupráce trvalejšího charakteru. Vize je taková, že produkt České ceny za
architekturu bude využíván pro osvětu, vzdělávání a cestovní ruch v regionech. Česká cena za
architekturu je výjimečná tím, že sdružuje různorodé projekty realizovaných staveb na území ČR.
Přihlásit se mohou autoři, příp. investoři se svolením autora, staveb, které vznikly za posledních
pět let. Soutěžní přehlídka má jasný, celoroční koncept a harmonogram. Pro rok 2019 bylo
přihlášeno 184 staveb, do 13. 6. 2019 vybere mezinárodní porota (nezávislá na prostředí ČR) 30 –
50 nominovaných děl (nominační večer proběhne 10. 6. 2019 v Praze), v průběhu září porota
nominovaná díla osobně navštíví a určí 5 až 10 finalistů a jednoho vítěze. Mediálním partnerem je
Česká televize, Český rozhlas a Hospodářské noviny. V termínu 12. 6. 2019 (termín byl posunut
o týden) bude ve Velkém Meziříčí zahájena výstava nominovaných projektů, poté by byla výstava
přesunuta do budov Kraje Vysočina, vytipovány jsou krajské nemocnice. Pořadatelé požádali Kraj
Vysočina o příspěvek na akci ve výši 50 tis. Kč.
Usnesení 10/02/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o soutěži Česká cena za architekturu a
doporučuje
radě kraje podpořit žádost České komory architektů.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 10. června 2019, od 15.00 hodin, v Horáckém
divadle.
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9. Závěr
Zdeněk Geist, předseda Kkcrvv, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Mgr. Zdeněk Geist
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Ing. Ladislav Seidl
tajemník Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 6. května 2019.
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