ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK/5096/2010/OMVV/2

datum: 3.3. 2010

vyřizuje: Linda Věrná, DiS.

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 18. 2. 2010, týkající se poskytnutí
informací o soutěži Vesnice roku, Vám sdělujeme následující.
1) Jakou formou bude letošní soutěž Vesnice roku v kraji vyhlášena a kdy, případně jaká spolupracující
média se na informacích o soutěži podílí /mediální plán/. Na stránkách kraje a MMR jsem k r. 2010 doposud
nic nenašel?
Vzhledem ke skutečnosti, že soutěž Vesnice roku byla vyhlášena až 2. března 2010 a teprve poté, dne 9.
března proběhne k soutěži školení organizátorů a členů hodnotitelské komise, nelze v současné době
odpovědět.
2) Co byste na soutěži změnili nebo případně zlepšili, Vaše názory?
Nejsou známé letošní pravidla a podmínky, takže nelze zatím dávat nějaké návrhy.
3) Pokládáte medializaci soutěže v kraji na Vašich internetových stránkách za dostačující?
Jelikož za medializaci soutěže odpovídají hlavní organizátoři, domníváme se, že prezentace na webu kraje je
dostačující.
4) Jaká je podle Vás motivace obcí v účasti v soutěži Vesnice roku?
Zdroj finančních prostředků a zviditelnění obce.
5) Přispívá podle Vás soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova ke skutečnému, zdravému a
komplexnímu vývoji venkova nebo jde jen o formu, jak získat nutné peníze na rozvoj obce?
Ano a navíc podporuje aktivitu samotných obyvatel vesnic a zdravou soutěživost mezi obcemi.
6) V jaké celkové výši byly vyplaceny finanční částky na jednotlivé ceny /stuhy 1 až 3 umístění/, v krajském
kole z prostředků kraje za roky 2007, 2008, 2009 a v jaké výši jsou stanoveny na rok 2010. Z jakých
programů či rozpočtových kapitol kraje jsou čerpány?

Prostředky kraje
celkem
1. Místo
2. Místo
3. Místo
Cena hejtmana

2007
300 tis.

2008
310 tis.

2009
350 tis.

2010
350 tis.

90 tis.
60 tis.
30 tis.
40 tis. (2x20)

90 tis.
60 tis.
30 tis.
40 tis. (2x20)

90 tis.
60 tis.
30 tis.
60 tis. (3x20)

90 tis.
60 tis.
30 tis.
60 tis. (3x20)
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Vedle vyhlášení prvních třech míst se udělují další stuhy a ocenění, které jsou rovněž finančně oceněny. Tyto
finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje.

S pozdravem
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