
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.3

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení laureátů Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020

Nárok na rozpočet:
Rozpočet OKH

Projednáno:

Komise Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství

Dne: 31. 3. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 008/2Kom_RRCRaL/2021

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 7. 4. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2 Č. usnesení: 007/3Vyb_ZDR/2021

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 21. 4. 2021 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/4VSVBSVL/2021

Komise Komise pro vědu, výzkum a inovace (SmartRegion)

Dne: 6. 4. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/3Kom_VVaI/2021

Výbor Výbor pro kulturu a památkovou péči

Dne: 27. 4. 2021 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/4Vyb_KaPP/2021

Komise Komise pro sport a volný čas

Dne: 6. 4. 2021 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/5Kom_SaVC/2021

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 5. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 008/16R/2021

Přílohy: 

6.3-1 Název: bod 6.3 priloha 1.pdf Zásady udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje U

6.3-2 Název: bod 6.3 priloha 2.pdf Seznam zaslaných nominací U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020

B) rozhoduje

souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020 v jednotlivých oblastech takto:

a) regionální rozvoj: Ing. Lenka Kynčilová
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: Mgr. Dana Vaculíková
c) věda a výzkum: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
d) kultura: Michael Lichtenstein
e) sport: Mgr. Milan Chrobák



Důvodová zpráva:
Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmana 
Ústeckého kraje (dále jen Cena hejtmana) oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje 
nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.

Cena hejtmana bude v roce 2021 (za rok 2020) udělována podesáté.

Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje od vyhlášení výzvy obdržel 53 nominací na 
udělení Ceny hejtmana za rok 2020, které splnily kritéria daná Zásadami udílení Ceny hejtmana.

• 11 nominací regionální rozvoj
• 8 nominací sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
• 5 nominací věda a výzkum
• 21 nominací kultura
• 8 nominací sport

Oblast: regionální rozvoj
V oblasti regionálního rozvoje bylo doručeno 11 nominací (na 5 osob) na udělení Ceny hejtmana Ústeckého 
kraje.
Komise pro regionální rozvoj Rady Ústeckého kraje na svém jednání dne 31. 3. 2021 projednala doručené 
nominace v oblasti regionálního rozvoje a
doporučuje
k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje v následujícím pořadí tyto 
kandidáty:
1. Ing. Lenka Kynčilová,
2. Renata Hergetová,
3. Ing. Jan Rýdl st.
hlasování: 11 – 0 – 0 návrh byl přijat.

Ing. Lenka Kynčilová je manažerka svazku Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko (dále DSO 
Chomutovsko). Svazek byl založen v dubu 2016 a od samého počátku se paní Kynčilová stará o jednotlivé 
cíle Svazku. Svazek se zaměřuje na pomoc a podporu jednotlivým obcím, organizací společenských setkání, 
realizací společných projektových záměrů a vzdělávacími cykly. Konkrétně se jedná například o řešení 
parkování kamionů, pomoc v nouzovém stavu, koordinace vytváření běžkařských drah, problematika 
odpadového hospodářství, kompostéry pro občany, infotabule, elektronické úřední desky, aj.
Navrhovatel: Mgr. Milan Märc

Renata Hergetová dlouhodobě pečuje o zachování historie Ústeckého kraje. V r. 2011 na základě osobní 
iniciativy začala s ošetřením a obnovou Všemilského hřbitova, který byl založen r. 1875 a sloužil až do r. 
1945. Hřbitov byl sanován, jednotlivé hroby a hřbitovní kaple obnovovány a v r. 2020 bylo dosaženo možnosti 
hřbitov znovu využívat k pohřbívání. Paní Hergetová se také stala aktivní členkou spolku Dolský mlýn, z.s. a 
podílí se na pomoci při záchraně kulturní památky Dolský mlýn, rekonstrukci kaple sv. Ignáce ve Všemilech a 
záchraně převisu Kůlna. Publikuje v novinách a časopisech a předává zkušenosti a své znalosti dalším 
zájemcům. Podílí se na zachování paměti národa, navázání zpřetržené historie a obnovování a rozvíjení 
dobrých sousedských vztahů mezi německým a českým obyvatelstvem na obou stranách hranice. Svůj volný 
čas věnuje zachování historických památek, sběru materiálu o osobách, místech a událostech, které ovlivnily 
historii Ústeckého kraje. Obnovuje nejenom pietní místa a památníky a následně se dlouhodobě stará o jejich 
údržbu. Vychovává děti a mládež k úctě k národu a vlasti, předává zkušenosti a znalosti dalším generacím a 
dokonce podporuje tyto aktivity finančně ze svých soukromých prostředků.
Navrhovatelé: Hana Michálková, Mgr. Natalie Belisová, Martina Michelová, Jitka Tůmová, Marek Rozkoš, Petr 
Veselý, Miroslava a Eduard Tržilovi

Ing. Jan Rýdl, st. je členem správní rady společnosti TOS VARNSDORF, a.s. a zasloužil se o pokračování 
činnosti této firmy díky zdařilé privatizaci v r. 1995, kdy se také stal jejím spolumajitelem. Firmu rozvíjí v 
mnoha směrech od investic do budov a strojního vybavení až po vlastní energetické vybavení a snaží se 
udržet zaměstnanost. Jeho zásluhou byla ze soukromých prostředků vybudována nová střední průmyslová 
škola TOS VARNSDORF s.r.o., a to proto, aby byla v regionu pokryta poptávka po kvalifikované pracovní síle, 
která zde chybí. Ing. Jak Rýdl obdržel v r. 2020 Medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti hospodářské od 
prezidenta ČR a dále ocenění Manažer čtvrtstoletí za dlouhodobý přínos českému strojírenství v r. 2018.
Navrhovatelka: Barbora Křížová



Oblast: sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života
V oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života bylo doručeno 8 nominací na udělení Ceny 
hejtmana Ústeckého kraje.
Vzhledem k tomu, že tato oblast spadá ve volebním období 2020 - 2024 do gesce dvou výborů, byly 
nominace předloženy ke zhodnocení oběma výborům.

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality na svém jednání dne 21. 4. 2021 projednal 
doručené nominace v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života a
doporučuje
k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje v následujícím pořadí tyto 
kandidáty:
1. Mgr. Martina Vojtíšková
2. Mgr. Jana Švecová
3. Tomáš Rotbauer
hlasování: 13 – 0 – 0 návrh byl přijat.

Výbor pro zdravotnictví na svém jednání dne 7. 4. 2021 projednal doručené nominace v oblasti sociální a 
zdravotní včetně záchrany lidského života a
doporučuje
k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje v následujícím pořadí tyto 
kandidáty:
1. Mgr. Dana Vaculíková
2. Tomáš Rotbauer
hlasování: 10 – 0 – 2 návrh byl přijat.

Mgr. Martina Vojtíšková se přes 20 let věnuje osobám v náročných životních situacích v Ústeckém kraji a 
osobám ohroženým domácím násilím v rámci celé ČR. Je odbornou lektorkou seminářů zaměřených na 
problematiku domácího násilí pro Policii ČR a sociální pracovníky v ČR, zasloužila se o vybudování a 
fungování spolku Spirála zaměřeného na pomoc lidem v krizi v Ústeckém kraji. V r. 2000 spoluzaložila 
Centrum krizové intervence a v r. 2007 Intervenční centrum, Ústecký kraj – první specializovanou poradnu 
pro oběti domácího násilí a stala se jeho vedoucí. V r. 2008 se podílela na vzniku Asociace Intervenčních 
center a od počátku je její předsedkyní. V r. 2015 byla její zásluhou odstartována celostátní kampaň APIC 
Mlčení bolí, která bezprostředně inspirovala nejvyššího státního zástupce k rozšíření seznamu povinných 
specializací na všech úrovních státního zastupitelství na domácí násilí. Tento krok byl historickým zlomem v 
řešení případů domácího násilí. V r. 2018 od Policie ČR vyznamenána Medailí cti a Medailí služby pořádkové 
policie. Jako členka Rady vlády ČR se na jaře 2020 zasloužila o okamžité zapojení a koordinaci služeb 
Intervenčních center ČR s Ministerstvem vnitra ČR, Policejním prezidiem a MPSV do systému pomoci 
obětem domácího násilí a naladěním spolupráce s Policií ČR v případech vykázání násilné osoby ze 
společného obydlí. Významně tak podpořila síť akutní pomoci, na kterou stát neměl kapacitu. Zároveň 
iniciovala ojedinělý celostátní průzkum Intervenčních center přímo v terénu, zaměřený na život v rodinách 
ohrožených domácím násilím v době kovidové krize. V listopadu 2020 zorganizovala facebookovou kampaň 
16 dnů nulové tolerance k domácímu násilí s názvem Pomáhej sdílením 475 511 811!
Navrhovatelka: Mgr. Tamara Wölfelová

Mgr. Jana Švecová, zaměstnankyně Silesiánského střediska Štěpána Trochty, viděla v prosinci při projíždění 
ulice Alejní v Teplicích střet auta a dvou cyklistů, kterým spolu s neznámou ženou poskytla 1. pomoc a tím 
přispěla k záchraně jejich života.
Navrhovatelka: Vendulka Drobná, DiS.

Mgr. Dana Vaculíková je vedoucí Oddělení hygieny KZ, a.s. Od začátku kovidové krize se podílela na 
přípravě kovidových režimů a kovidových jednotek, jednotek intenzivní péče a odběrových míst v Ústeckém 
kraji. Stojí také za zakládáním vakcinačních center, i těch velkokapacitních.
Navrhovatel: KZ, a.s.

Tomáš Rotbauer je strážník Městské policie Třebenice. V roce 2020 zasahoval na pokyn Záchranné služby 
ÚK s defibrilátorem celkem 9x. Dvěma občanům prokazatelně zachránil život, z toho jednomu dítěti ve věku 
necelých 2 let.
Navrhovatelka: Eva Hajná

Oblast: věda a výzkum
V oblasti vědy a výzkumu bylo doručeno 5 nominací na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.



Komise pro vědu, výzkum a inovace (SmartRegion) na svém jednání dne 6. 4. 2021 projednala doručené 
nominace v oblasti vědy a výzkumu a
doporučuje
k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje tyto kandidáty v uvedeném 
pořadí:
1. Vojtěch Dvořák
2. doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
3. Jan Vávra
hlasování: 10 – 0 – 0 návrh byl přijat.

1. Vojtěch Dvořák je jedním ze dvou členů týmu VOJA (Vojtěch Dvořák a Jan Vávra), který vyhrál soutěž 
Evropské vesmírné agentury v kategorii do 14 let se svým návrhem základny na Měsíci. Vojtěch a Vávra 
pojmenovali svůj návrh Columbia. Chtěli tím vzdát hold cestovateli Kryštofu Kolumbovi a taky raketoplánu, 
který v r. 2003 shořel při návratu do zemské atmosféry. Svoji měsíční základnu navrhli u jednoho z menších 
kráterů poblíž jižního pólu Měsíce, kde se nacházejí měsíční zásoby vody a nejsou tam takové teplotní 
výkyvy. Chlapci vytvořili nejen počítačový 3D model, ale také vymysleli způsob, jakým si budou astronauti 
zajišťovat energii, čistý vzduch a samozřejmě jídlo. V kategorii Explorers pro týmy do 14 let soutěžilo celkem 
134 týmů z 24 zemí včetně Číny, USA či Íránu.
Navrhovatel: Vlastimil Čtverák

2. doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. působí na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Pan Jiří Anděl 
dlouhodobě realizuje vědecko-výzkumnou činnost zaměřenou na geografii životního prostředí, proměny 
sídelních systémů a teorii a metodologii geografie s četnými aplikacemi v regionu Ústeckého kraje. Ještě v 
rámci Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Ústí nad Labem započal výzkum stavu životního 
prostředí v Ústí nad Labem a dalších městech v kraji a ve výzkumu pokračoval též na Univerzitě J. E. 
Purkyně v ÚL. Zde realizoval další výzkumné projekty zaměřené mj. na proměny sídelních struktur v 
Ústeckém kraji či formování územních identit a image Ústeckého kraje (resp. pohraničí). V rámci několika 
národních projektů tak vytvořil metodiky pro hodnocení environmentálního a antropogenního stresu v území a 
jeho dopadů na rozvojový potenciál území. Výzkumné výsledky publikoval kromě mnoha dílčích 
časopiseckých studií v ČR i zahraničí formou mezinárodních monografií. Doc. Anděl je autorem několika 
učebnic pro střední i vysoké školy, v nichž zohlednil své výzkumné zkušenosti.
Navrhovatel: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

3. Jan Vávra je jedním ze dvou členů týmu VOJA (Vojtěch Dvořák a Jan Vávra), který vyhrál soutěž Evropské 
vesmírné agentury v kategorii do 14 let se svým návrhem základny na Měsíci. Vojtěch a Vávra pojmenovali 
svůj návrh Columbia. Chtěli tím vzdát hold cestovateli Kryštofu Kolumbovi a taky raketoplánu, který v r. 2003 
shořel při návratu do zemské atmosféry. Svoji měsíční základnu navrhli u jednoho z menších kráterů poblíž 
jižního pólu Měsíce, kde se nacházejí měsíční zásoby vody a nejsou tam takové teplotní výkyvy. Chlapci 
vytvořili nejen počítačový 3D model, ale také vymysleli způsob, jakým si budou astronauti zajišťovat energii, 
čistý vzduch a samozřejmě jídlo. V kategorii Explorers pro týmy do 14 let soutěžilo celkem 134 týmů z 24 
zemí včetně Číny, USA či Íránu.
Navrhovatel: Vlastimil Čtverák

Oblast: kultura
V oblasti kultury bylo doručeno 21 nominací (7 subjektů) na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje na svém jednání dne 27. 4. 2021 
projednal doručené nominace v oblasti kultury a
doporučuje
k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje tyto kandidáty v uvedeném 
pořadí:
1. Michael Lichtenstein
2. Jiří Janoušek
3. Mgr. Eva Šimková
hlasování: 14 – 0 – 0 návrh byl přijat.

1. Michael Lichtenstein od r. 2004 pracuje jako místopředseda Federace židovských obcí ČR a Ústecký kraj 
byl jeho jménem vždy prezentován jako významná oblast, kde historicky měli Židé své významné jméno. Pro 
připomenutí byly vybudovány pamětní desky v Ústí nad Labem, Dubí, Duchcově a řadě dalších míst. Michael 
Lichtenstein se svým aktivním přístupem zasloužil o zvýšení turistického ruchu v kraji, kdy židovská obec 
zahájila práce na tzv. „Teplické cestě“. Cílem těchto aktivit je zajistit opravy všech židovských kulturních 
památek na území Ústeckého kraje. Jedná se především o židovské hřbitovy, památníky, synagogy, 



modlitebny, atd. Od r. 2001 organizuje v Teplicích vzpomínkovou akci při příležitosti „Dne památky obětem 
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“. Dlouhodobě bojuje proti antisemitismu a xenofobii v České 
republice. Úzce spolupracoval na vzdělávacím projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje. Je lektorem v 
oblasti vzdělávání o holocaustu a pravidelně seznamuje studenty a žáky Ústeckého kraje s holocaustem. 
Dlouhodobě pracuje jako člen dozorčí rady Nadačního fondu obětem holocaustu. Jako místopředseda 
Nadace Leo Baecka stál u aktivit města Terezína k záchraně města Terezína prostřednictvím nově vzniklé 
organizace Ústeckého kraje Terezín - město změny. Maximálně se též věnuje spolupráci se zahraničními 
židovskými i nežidovskými organizacemi. Spolupráce s Židovskou obcí v Drážďanech vedla ke společné 
obnově kulturní památky v Teplicích - Sobědruhách.
Navrhovatel: RNDr. Petr Gorlich

2. Jiří Janoušek pracuje v Památníku Terezín od června 1979. Tehdy vedl osvětové oddělení, řídil 
průvodcovskou službu, kustody a organizačně se podílel na všech akcích, které Památník Terezín pořádal. 
Po revoluci 1989 a odchodu tehdejšího ředitele byl pověřen vedením celé organizace, a to až do listopadu 
1990, kdy byl zvolen nový ředitel. Pan Janoušek dále vykonával funkcí 1. náměstka ředitele pro ekonomickou 
oblast a zároveň vedoucího oddělení vnějších vztahů a marketingu. Pod vším, co se v Památníku Terezín za 
posledních více než 40 let odehrálo, pod všemi vzpomínkovými akcemi, setkáními, sympozii, konferencemi a 
semináři a i pod stálými expozicemi a výstavami nejen u nás, ale i v zahraničí, je spolupodepsán právě pan 
Janoušek.
Navrhovatel: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.

3. Mgr. Eva Šimková je zakladatelkou a zároveň dlouholetou a jedinou sbormistryní a uměleckou vedoucí 
mosteckého ženského pěveckého sboru Clavis cordium. Toto kvalitní pěvecké těleso pod jejím vedením 
získalo v průběhu několika desetiletí mnoho cen na významných soutěžích pěveckých sborů. Sbor byl 
založen v r. 1992 a čítal 25 členek, nyní ho tvoří 38 členek. Sbor je členem Unie českých pěveckých sborů, 
takže se zúčastňuje společných akcí těchto spojených těles. Ve svém repertoáru má písně lidové a jejich 
úpravy i tvorbu našich i světových skladatelů a náročné skladby současných autorů. Sbor se snaží realizovat 
každý rok nějakou aktivitu - mezinárodní festival, mezinárodní soutěž a vždy na těchto akcích vynikajícím 
způsobem reprezentuje Českou republiku.
Navrhovatel: Mgr. Jan Paparega

Oblast: sport
V oblasti sportu bylo doručeno 8 nominací na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje na svém jednání dne 6. 4. 2021 projednala doručené 
nominace v oblasti sportu a
doporučuje
k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje tyto kandidáty v uvedeném 
pořadí:
1. Mgr. Milan Chrobák
2. Jiřina Metličková
3. Tereza Fišerová
hlasování: 12 – 0 – 0 návrh byl přijat.
Při hlasování komise o kandidátovi na prvním místě se komise jednomyslně shodla na nominaci Mgr. Milana 
Chrobáka.

1. Mgr. Milan Chrobák započal svou trenérskou kariéru v r. 1975, kdy začal pracovat jako pomocný trenér 
mládeže u Jiřího Levínského, od kterého za dobu spolupráce převzal řadu praktických i teoretických rad. Od 
roku 1982 vykonává funkci vedoucího trenéra TSM Louny a od roku 2017 působí ve funkci vedoucího trenéra 
Sportovního centra mládeže Ústeckého kraje při TJ Stadion Louny. V letech 1995 až 2010 působil jako 
asistent reprezentačního trenéra u české cyklokrosové reprezentace a byl u zisku 25 medailí české 
cyklokrosové reprezentace ze světových a evropských šampionátů. Do cyklokrosové reprezentace dovedl 
svých 11 oddílových svěřenců. Kromě trenérské práce vykonává celou řadu činností funkcionářských - je 
členem Výkonného výboru Českého svazu cyklistiky, členem cyklokrosové komise, členem Výkonného 
výboru TJ Stadion Louny, z. s. a od r. 2011 také předsedou Ústeckého svazu cyklistiky. Při závodech Letní 
olympiády mládeže je trenérem družstva cyklistů. V r. 2015 odešel do důchodu, ale i nadále aktivně pracuje s 
mládeží. Pod jeho vedením dosáhli v r. 2018 závodníci oddílu historického úspěchu ziskem 23 medailí na 
závodech Mistrovství republiky. V r. 2019 jeho svěřenci přivezli 12 medailí a v r. 2020 celkem 16 medailí.
Navrhovatel: Ing. Miroslav Bouda

2. Jiřina Metličková je dlouholetou cvičitelkou, celoživotní propagátorkou dobré všeobecné průpravy a 
zasloužilou osobností tělovýchovy v okrese Most. Přes šedesát let se věnovala práci v Tělovýchovné jednotě 



Šmeral Most. Za dobrovolnou práci v tělovýchově obdržela řadu ocenění od města, okresních i krajských 
orgánů. Mnoho hodin svého volného času věnovala svým cvičenkám, ať se jednalo o Sokol, ČSTV nebo 
regionální centrum asociace Sport pro všechny. V r. 1995 byla Českou asociací Sport pro všechny oceněna 
medailí dr. M. Tyrše a v r. 2000 jí tato asociace za dlouholetou cvičitelskou činnost udělila medaili dr. M. Tyrše 
- zlatý odznak (čestný titul vzorný cvičitel). V r. 2020 byla městem Most oceněna za celoživotní přínos v 
oblasti sportu.
Navrhovatel: Mgr. Jan Paparega

3. Tereza Fišerová je česká vodní slalomářka, která kombinuje disciplíny kajak (K1) a kánoe (C1, C2). Díky 
jejím výsledkům získala ČR účastnické místo na Olympijských hrách v Tokiu a následně potvrdila, že to bude 
ona, kdo nás bude na Olympijských hrách reprezentovat.
Navrhovatel: Vlastimil Čtverák

Na Radě Ústeckého kraje dne 14. 6. 2021, došlo ke změně původně doporučeného usnesení a to v části c) 
věda a výzkum z původního Vojtěcha Dvořáka na doc. RNDr. Jiřího Anděla, CSc.
(Usnesení č. 005/18R/2021, hlasování: Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0)

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí, 
pověřený vedením odboru kancelář 
hejtmana

 

Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 4. 6. 2021
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 4. 6. 2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2021


