Z a s t u p i t e l s t vo K r a j e V y s o č i n a

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení Ceny SKUTEK ROKU

ze dne 14. 12. 2021

č. 08/21
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. v) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU (dále jen „Zásady“).
Čl. 2
Popis Ceny
Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem Skutek roku (dále jen „Cena“) se uděluje
osobám uvedeným dále v těchto Zásadách, které se podílely na aktivitách v oblasti rozvoje
území Kraje Vysočina a neziskového sektoru (dále jen „skutky“). Oceněny budou skutky
jednotlivých fyzických osob a projekty právnických osob. Cílem Ceny je vzbudit zájem široké
veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň snaha
ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažovali.
Čl. 3
Oblasti
(1) Cena je udělována fyzickým osobám (jednotlivcům), jejichž skutky byly realizovány na
území Kraje Vysočina v předcházejícím roce v následujících oblastech:


Sociálně-zdravotní:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která pomohla při poskytování a rozvoji
sociálních aktivit, podpoře zdraví, lidí se zdravotním hendikepem, seniorů nebo
rodiny.



Životní prostředí a zemědělství:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která pomohla se zachováním nebo
zlepšováním životního prostředí a zemědělství Vysočiny.



Volný čas dětí a mládeže:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která pomohla rozvíjet práci s dětmi a
mládeží na Vysočině.



Poradenství, osvěta, vzdělávání:
V této oblasti bude oceněna fyzická osoba, která podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit
na Vysočině.

(2) Cena je udělována právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím, jejichž projekty
byly realizovány na území Kraje Vysočina v předcházejícím roce v následujících
oblastech:


Sociálně-zdravotní – rodina, senioři, mládež, lidé se zdravotním hendikepem nebo
lidé v jiné nepříznivé situaci.



Ekonomická – zejména zemědělství, uplatnění na trhu, spolupráce firem, krátké
dodavatelské řetězce.



Životní prostředí a zemědělství – zejména udržitelná energie, alternativní řešení
dopravy, ochrana životního prostředí a obnova přírodního prostředí (např. revitalizace
a obnova vodních prvků, výsadba sadů).



Poradenství, osvěta, vzdělávání – osvěta, vzdělávání, poradenství a výzkum.



Volný čas dětí a mládeže – projekty aktivní náplně volného času.
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Čl. 4
Pravidla k udělení Ceny
(1) V každé oblasti uvedené v čl. 3 těchto Zásad bude Cenou oceněno pouze první místo
s nejvyšším počtem hlasů. Pokud je v některé oblasti počet nominovaných nižší než tři,
v dané oblasti se Cena neuděluje.
(2) Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno oceněného, název Ceny
a rok jejího udělení.
(3) Udělení Ceny je spojeno s předáním daru, o jehož výši a charakteru rozhoduje příslušný
orgán kraje.
(4) Ceny oceněným předají členové Rady Kraje Vysočina.
(5) Na udělení Ceny není právní nárok.
Čl. 5
Pravidla nominace a vyhodnocení výsledků
(1) Nominaci lze do soutěže přihlásit prostřednictvím formuláře umístěného na www.krvysocina.cz/pocinroku.
(2) Nominace bude probíhat od 1. 1. do 31. 1. daného roku.
(3) Odborný dohled nad nominacemi a rozdělení do oblastí bude mít Pracovní skupina
Krajského úřadu Kraje Vysočina pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Pracovní
skupina pro NNO“). Neúplné nebo špatně vyplněné formuláře budou z nominací
vyřazeny.
(4) Nelze ocenit skutek nebo projekt oceněný v této soutěži v předchozích letech.
(5) V období od 1. 3. do 31. 3. daného roku bude u skutků fyzických osob (jednotlivců)
probíhat elektronické veřejné hlasování, a to prostřednictvím internetových stránek na
www.kr-vysocina.cz/pocinroku.
(6) U skutků právnických osob a fyzických osob podnikajících bude v období od 1. 3. do 31.
3. daného roku probíhat hodnocení komisí v tomto složení:
 politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, v případě nepřítomnosti jeho
zástupce
 zástupce Pracovní skupiny pro NNO,
 zástupce KOUS Vysočina, z. s.
 zástupce podnikatelského sektoru,
 zástupce regionálních médií.
(7) Hlasovat může kdokoli, a to pouze jednou v každé oblasti.
(8) Nad dodržováním pravidel hlasování dohlíží Pracovní skupina pro NNO.
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Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

Jednotlivé členy komise uvedené v čl. 5 odst. (6) jmenuje Rada Kraje Vysočina před
jejich prvním jednáním.

(2)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Kraje Vysočina.

(3)

Tyto Zásady ruší Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK
ROKU 2020 ze dne 22. 12. 2020 schválené usnesením č. 0592/08/2020/ZK.

(4)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.

(5)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
14. 12. 2021 a schváleny usnesením č. 0522/08/2021/ZK.

V Jihlavě, dne 14. 12. 2021

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje
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