Odbor Kancelář hejtmana
Oddělení organizačních činností a neziskového
sektoru

Vážený pan
(…)

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Dne 10.03.2018 obdržel Zlínský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Z obsahu Vašeho podání
vyplývá, že žádáte o:

1) poskytnutí informací z knihy jízd vozidel hejtmana a členů rady kraje za následující období:
listopad 2012 – říjen 2016 (funkční období hejtmana Mišáka)
listopad 2016 – únor 2018 (funkční období hejtmana Čunka)
Žádáte o poskytnutí výpisu z knihy jízd, který bude obsahovat minimálně datum, cíl cesty, účel cesty
a informaci, zda auto řídil řidič úřadu nebo politik sám. Výpis může obsahovat také další informace, které kniha
jízd obvykle obsahuje.
Žádáte o poskytnutí informací v elektronické podobě – pokud to bude možné, tak formou datového souboru
v tabulkovém procesoru nebo v jiné strojově čitelném formátu, dle § 4a odst. 2c resp. 2d zákona.
2) poskytnutí informací o zahraničních cestách hejtmana a členů rady kraje v rámci výkonu své funkce za
následující období:
listopad 2012 – říjen 2016 (funkční období hejtmana Mišáka)
listopad 2016 – únor 2018 (funkční období hejtmana Čunka)
Žádáte o poskytnutí seznamu obsahujícího jméno osoby, cíl cesty, dobu trvání cesty a účel cesty, také
v elektronické podobě.
V příloze Vám zasíláme informace, týkající se bodu č. 2 Vaší žádosti.
S pozdravem
Mgr. Pavlína Nováková
vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru
odbor Kancelář hejtmana

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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Zahraniční cesty hejtmana nebo členů RZK listopad 2012 – únor 2018

ČÍNA
a) Město Shenyang
Rok 2015
V termínu 17. – 24. října 2015 navštívili zástupci ZK (v čele s Lubomírem Nečasem) Peking,
Shenyang a Šanghaj a proběhla řada jednání, mimo jiné:
•

jednání s ředitelem výboru pro ekonomický a venkovský rozvoj provincie Liaoning

• oficiální přijetí viceguvernérem provincie Liaoning (43 mil. obyvatel) a také guvernérem města
Shenyang (8,5 mil. obyvatel)
•

setkání se zástupci průmyslové zóny Shanghai.

b) Spolupráce s ostatními čínskými městy, regiony a zastupitelskými úřady
Rok 2016
Červen - lázeňské město Luhačovice se stalo členem aliance TOP 20 turistických měst, která vznikla
v rámci konference TOP 20 International Top Tourist Town Alliance (Changbai Mountain) Summit,
která se konala v čínském městě Erdaobaihe 27. června 2016. ZK reprezentoval náměstek hejtmana
zlínského kraje Lubomír Nečas.

Rok 2017
Listopad – pracovní cesta hejtmana Jiřího Čunka do provincie Liaoning, podpis dohody o spolupráci.

ISLAND
Rok 2017
duben – odborná stáž na Islandu v rámci projektu Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a
mládež (delegaci vedla radní ZK paní Michaela Blahová). Podstata projektu spočívá ve výměně
zkušeností mezi Zlínským krajem a zahraničním partnerem na Islandu. Zahraničním partnerem
Zlínského kraje na Islandu je Barnaverndarstofa/Government Agency for Child Protection.
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Rok 2014
Březen - Jednání zástupců Zlínského kraje (radní Ladislav Kryštof) v Miláně - zapojení italských
regionů do projektu EKS C+M (Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje).
Podzim 2014 – průběžné prezentace projektu v Bruselu a v Miláně (v čele s radním Ladislavem
Kryštofem).

a) Spolupráce s dalšími italskými regiony a městy

Rok 2013
V květnu se zástupci ZK (v čele s radním Ladislavem Kryštofem) setkali v Římě a Miláně
s představiteli měst, velvyslanectví a konzulátů, aby projednali průběh a další vývoj projektu Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

KAZACHSTÁN
Rok 2015
Říjen - obchodní mise do Kazachstánu (Karaganda, Astana) – jednalo se o první cestu do této země,
cílem bylo představit Zlínský kraj jako region s dlouholetou průmyslovou tradicí, který nabízí řadu
obchodních a investičních příležitostí. Program mise zahrnoval obchodní semináře, prezentace a
B2B jednání, ale i jednání Zlínského kraje s představiteli Karagandské oblasti. Delegaci vedl radní
Jaroslav Kučera.

Rok 2017
Srpen – pracovní cesta delegace ZK na výstavu EXPO Astana 2017.
Zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem navštívili ve dnech 23 - 25. 8. 2017
mezinárodní výstavu Expo 2017 v Astaně, Kazachstán, zaměřenou zejména na využití alternativních
zdrojů energií.

NIZOZEMÍ – GRONINGEN

Rok 2013
Březen 2013 – proběhla první zahraniční stáž do Groningenu v rámci projektu sociálně- právní
ochrany dětí ve ZK (v čele s radní Taťánou Valentovou Nersesjan). Semináře a workshopy byly
zaměřeny na metody sociální práce a sestavování. Návazné workshopy a seminář ve Zlínském kraji
proběhli v červnu 2013 (problematika sociální práce s ohroženými rodinami a dětmi) .
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Rok 2014
Březen 2014 – proběhla třetí zahraniční stáž do Groningenu v rámci projektu sociálně- právní
ochrany dětí ve ZK (radní Taťána Valentová Nersesjan). Semináře a workshopy byly zaměřeny na
multidisciplinární spolupráci, zavedení nových metod do praxe.

Rok 2015
Květen 2015 – zahraniční stáž (4 dny), Groningen (účast: SOC, ŠKOL, KH, ŘDP, externí experti –
členové expertního týmu, zahraniční konzultant, radní Taťána Valentová Nersesjan).

NORSKO – HEDMARK
Rok 2014
Květen – setkání zástupců ZK (v čele s radním p. Kryštofem) v regionu Hedmark k upevnění politické
podpory projektu Behind the Iron Curtain, tvorba strategie provádění projektu při realizaci na základě
dotací z Norských Fondů, tak jako pro případ, že projekt grant z NF nezíská. Zástupci se setkávají
v Hamaru, radní pro kulturu Lasse Juliussen jede se skupinou ze ZK také do Osla na setkání
s velvyslancem ČR v Norsku, RNDr. Dufkem.

POLSKO
a) Podkarpatské vojvodství
Rok 2013
Květen – zástupci ZK (radní p. Mařák) a zástupci Agrární komory ZK se spolu s regionálními
producenty potravin zúčastnili veletrhu ekologických potravin EKOGALA 2013. Na veletrhu se ve
společném stánku prezentovali firmy ze ZK.

Rok 2014
Květen – Veletrhu EKOGALA v Podkarpatském vojvodství se účastnili producenti potravin ze
Zlínského kraje. Obchodní mise podnikatelů ZK do Podkarpatského regionu se zúčastnili zástupci
několika firem. Delegaci vedl radní p. Mařák.

Rok 2015
Květen – zástupci ZK (radní p. Mařák) se spolu s regionálními producenty potravin zúčastnili veletrhu
ekologických potravin EKOGALA 2015.
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RUSKÁ FEDERACE
a)

Samarská oblast

Rok 2017
Květen - podnikatelská mise do Moskvy a Samarské oblasti (Samara, Toljati).
Cílem této mise bylo navázání bližší obchodní spolupráce s ruskými partnery. Delegaci vedl hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek.

b) Jaroslavská oblast
Rok 2013
V květnu 2013 se uskutečnila podnikatelská mise do Jaroslavské oblasti vedená náměstkem
hejtmana Ing. Drozdem. Cílem mise bylo představit Zlínský kraj v Jaroslavli a Rybinsku a navázat
kontakty mezi podnikatelskými subjekty.

Rok 2016
Říjen – podnikatelská mise - cesty se účastnili zástupci společnosti Industry servis, Univerzity T.
Bati, Kontaktního centra pro východní trhy a 13 podnikatelů. Delegace Zlínského kraje se zúčastnila
„Dne průmyslu Jaroslavské oblasti“, který každoročně pořádá Obchodně-průmyslová komora ve
spolupráci s jaroslavskou samosprávou. V čele delegace Zlínského kraje byl náměstek hejtmana
Lubomír Nečas.

SLOVENSKO
a) Trenčianský samosprávný kraj
Rok 2013
V lednu se předsedové obou krajů setkali na veletrzích Regiontour v Brně a ITF Slovakia v Bratislavě.
V červnu 2013 se hejtman ZK Stanislav Mišák zúčastnil XXII. Ročníku jezdeckých závodů v Trenčíně.

Rok 2014
V lednu se hlavní představitelé obou krajů setkali na ITF Slovakia v Bratislavě.

Rok 2015-2016
- tradiční setkání pana hejtmana a předsedy při slavnostech na Velké Javořině
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Rok 2017
Srpen - společné setkání Rady Zlínského a Trenčianského kraje v Trenčíně (v čele s hejtmanem
Jiřím Čunkem).

b) Žilinský samosprávný kraj (ŽSK)
Rok 2013
V listopadu 2013 se hejtman ZK Stanislav Mišák zúčastnil Mezinárodní konference s názvem
„Severozápadní Slovensko a Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů, která se konala
v Žilině. Během konference se setkal s předsedy a představiteli Trenčianského a Žilinského kraje.

Rok 2014
V lednu se hlavní představitelé obou krajů setkali na veletrhu ITF Slovakia v Bratislavě.
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