Zápis z jednání
Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 18. 4. 2012
Přítomni:
1. Jiří Běhounek

4. Jan Slámečka (místopředseda)

2. Lubomír Strnad

5. Jaroslav Hulák

3. Ivo Rohovský (předseda)

6. Zdeněk Kadlec (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Vladimír Cisár

3. Jaroslav Svoboda

2. Jan Tecl

4. Simeona Zikmundová

Návrh programu:
1. Zahájení;
2. Seznámení s podanými návrhy na udělení medailí a jejich předběžné projednání;
3. Diskuse a různé;
4. Závěr.
1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání.
Přednesl návrh programu, který byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
2. Seznámení s podanými návrhy na udělení medailí a jejich předběžné projednání
Ivo Rohovský připomněl počty nominací z předchozích let. V roce 2008 bylo doručeno celkem
21 nominací, v roce 2009 16 nominací a v roce 2010 bylo doručeno 10 nominací, v roce 2011
celkem 32 nominací.
V letošním roce bylo doručeno 27 nominací, od 13 zastupitelů.
Ivo Rohovský také připomněl osobnosti, které byly v minulých letech oceněny kamennou,
skleněnou a dřevěnou medailí.
Přítomní členové výboru se jednohlasně shodli, že nominace Marie Bartoškové, která byla
doručena až 3. 4. 2012 bude zařazena mezi ostatní nominace a bude možné pro ni hlasovat.
Následně členové výboru diskutovali o předložených nominacích a shodli se, že by měly být
uděleny 2 kamenné, 5 skleněných a 5 dřevěných medailí.
Vzhledem k tomu, že výbor nebyl usnášeníschopný, k rozhodování o udělení medailí nedošlo.
Bylo dohodnuto, že proběhne další zasedání výboru, na kterém bude rozhodnuto o doporučení
na udělení medailí.
3. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 24. 4. 2012, od 12.00, v sídle Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
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4. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

Ivo Rohovský v. r.
předseda Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 19. 4. 2012.

Číslo jednací:

KUJI 27265/2012
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