Zápis z jednání
Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 11. 2. 2009
Přítomni:
1. Lubomír Strnad

5. Simeona Zikmundová

2. Vladimír Cisár

6. Jaroslav Hulák

3. Ivo Rohovský (předseda)

7. Zdeněk Kadlec (tajemník)

4. Jan Slámečka (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Běhounek

3. Jaroslav Svoboda

2. Markéta Hejkalová

Návrh programu:
1. Zahájení a představení členů výboru, tajemníka a koordinátorky;
2. Organizační záležitosti – odměny a cestovní náhrady;
3. Seznámení se Zásadami pro udělování medailí;
4. Termíny pro předkládání nominací;
5. Návrh plánu činnosti výboru;
6. Předání knihy Nejvyšší ocenění kraje – geneze a symbolika;
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.
1. Zahájení a představení členů výboru, tajemníka a koordinátorky
Ivo Rohovský, předseda Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí, přivítal
přítomné členy výboru, tajemníka a koordinátorku a zahájil jednání.
Přednesl návrh programu, který byl 6 hlasy schválen.
Zdeněk Kadlec omluvil nepřítomnost hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
2. Organizační záležitosti – odměny a cestovní náhrady
Dana Uchytilová informovala členy výboru o postupu při vyplácení odměny za účast na zasedání
a cestovních náhrad. Sdělila, že tyto i ostatní informace důležité pro práci ve výboru jsou
k dispozici v informačním bulletinu, který všichni obdrželi společně se jmenovacím dekretem a je
ke stažení také na internetových stránkách kraje Vysočina.
3. Seznámení se Zásadami pro udělování medailí
Všichni členové obdrželi na začátku jednání Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování
medailí kraje Vysočina, které jsou platné od 25. 3. 2008.
Na jednání byly na ukázku také jednotlivé medaile – kamenná, skleněná, dřevěná a bronzová,
která je pamětní.
4. Termíny pro předkládání nominací
Medaile budou předány u příležitosti konání tradičního krajského koncertu, který se uskuteční ve
čtvrtek 8. října 2009 v Horáckém divadle.
Návrhy výboru na udělení medailí budou předloženy na jednání zastupitelstva kraje dne
16. června 2009.
Zastupitelé budou předkládat návrhy na udělení medailí nejpozději do 30. dubna 2009.
Termín příštího zasedání výboru byl stanoven na 13. května 2009.
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5. Návrh plánu činnosti výboru
Ivo Rohovský požádal členy výboru o zaslání námětů a návrhů na zařazení do plánu činnosti
výboru na rok 2009, nejpozději do pondělí 16. února 2009. Plán činnosti bude poté předložen
24. února do rady kraje a následně dne 10. března zastupitelstvu kraje ke schválení.
6. Předání knihy Nejvyšší ocenění kraje – geneze a symbolika
Všichni členové obdrželi knihu Nejvyšší ocenění kraje – geneze a symbolika, která byla vydána
u příležitosti předávání historicky prvních medailí.
7. Diskuse a různé
Proběhla diskuse nad tím, zda ve sdělovacích prostředcích uveřejnit informaci o tom, že se
budou medaile udělovat, že návrhy mohou podávat zastupitelé a občané se mohou na
zastupitele obracet se svými návrhy.
Z diskuse vyplynul tento závěr: v měsíčníku Kraj Vysočina bude uveřejněna krátká zpráva o tom,
že proběhlo první zasedání Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina a že návrhy na udělení
medailí mohou podávat zastupitelé kraje Vysočina.
Z diskuse vyplynul také úkol pro předsedu výboru, projednat s Petrosem Martakidisem,
šéfredaktorem měsíčníku Kraj Vysočina, zveřejnění této zprávy. Zároveň na jednání
zastupitelstva požádat zastupitele, aby důkladně zvážili koho budou nominovat na udělení
medaile.
8. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 13. 5. 2009, od 13:00.
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

Ivo Rohovský v. r.
předseda Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí
Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 12. 2. 2009.

Číslo stránky

2

