Zápis z 1. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
Přítomní členové: Mgr. Zbyněk Vintr, Vít Filipenský, MVDr. Pavel Kocanda, Mgr. Olga Kodysová,
Michael Kubík, Mgr. Roman Vorálek
Omluvení členové: Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta, Ing. Josef Klement – místostarosta, Václav Košťál
Datum a místo konání: 18. března 2015, zasedací místnost rady města
Program:
1. Koncepce práce komise ve volebním období 2014‐2018
2. Mezinárodní a regionální spolupráce města Žďáru nad Sázavou
3. Dny partnerství 2015 – Cairanne
4. Grantový program Prezentace města v zahraničí 2016‐2018
ad 1.
Členové komise a hosté se vzájemně představili a seznámili se svými cíli práce v komisi.
Předseda navrhl, aby se komise scházela čtyřikrát do roka a každé z jednání bylo věnováno
určitému tématu k řešení (plán práce pro nadcházející rok, mezinárodní spolupráce, regionální
spolupráce a grantový program). P. Filipenský navrhl, aby se komise scházela častěji vzhledem
k výzvám dotačních titulů, aby komise mohla navrhovat radě města žádosti o dotace na konkrétní
akce v určitých dotačních titulech.
Členové komise se dohodli, že si do příštího zasedání připraví své připomínky a náměty
k představeným cílům činnosti komise a předseda komise požádá radu města o vyjasnění
kompetencí v oblasti cestovního ruchu a grantové a dotační problematiky. Na základě takto
stanovených cílů bude přesněji rozhodnuto o četnosti a termínech zasedání komise.
ad 2.
Členové komise byli seznámeni se stávajícím stavem mezinárodní a regionální spolupráce města
Žďáru nad Sázavou.
Starosta města doporučuje v budoucí mezinárodní spolupráci města spolupracovat s městy ze
sousedních zemí, jako je Polsko, Slovensko nebo Rakousko v rámci Viszegrádského prostoru.
Místostarosta města informoval, o mezinárodní spolupráci žďárského gymnázia v rámci projektu
Erasmus, kdy místostarosta s předsedou komise přispěli k prezentaci našeho města a kraje při
návštěvě zahraničních studentů v únoru ve Žďáře nad Sázavou.
Tajemník komise představil členům komise partnerská města Žďáru nad Sázavou a seznámil
přítomné s historií spolupráce města s těmito městy od roku 2002 po současnost.
Předseda komise seznámil členy komise s dalšími mezinárodními spolupracemi, které probíhají ve
městě – polské město Krziwyn se ZŠ Švermova, italské město Sommacampagna s dětským
pěveckým sborem Žďáráček a farností sv. Prokopa a tanzánské Mpangy s klášterskou farností.
Michael Kubík informoval členy komise o partnerství Kolpingova díla ČR s německým
Höchstädtem.
Předseda komise informoval o dřívější snaze o navázání partnerství s chorvatským městem Zadar,
které mělo zájem o uzavření partnerství s Brnem. V této souvislosti MVDr. Kocanda seznámil
komisi s chorvatským městem Daruvar, ve kterém aktivně působí početná česká menšina.
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V rámci dlouholeté spolupráce dětského pěveckého sboru Žďáráček a farnosti sv. Prokopa
s italským chrámovým sborem a pěveckým tělesem Stella Alpina z města Sommacampagna, pozval
Žďáráček italské pěvecké těleso na křest svého CD a účast v rámci kulturní akce Den Žďáru konané
6. 6. 2015. V roce 2013 vedení našeho města oficiálně projevilo a dopisem stvrdilo vůli navázat užší
spolupráci s tímto městem. Nové vedení města Sommacampagna projevilo zájem zúčastnit se Dne
Žďáru společně s pěveckým sborem. Pokud se vedení našeho města rozhodne v této spolupráci
pokračovat a dále ji rozvíjet, komise doporučuje odeslání oficiální pozvánky italské straně a
pozvání zástupců tohoto italského města na oslavy Dne Žďáru.
Starosta města seznámil členy komise s nedávným vstupem města do MAS Havlíčkův Kraj. Komise
diskutovala o možnostech zapojení do přípravy koncepce, stanovení cílů a spolupráce při
vyhledávání grantových a dotačních titulů v nadcházejícím programovém období.
Členové komise dále diskutovali o možnostech spolupráce města s ostatními městy a obcemi
regionu v rámci podpory cestovního ruchu a propagace města v rámci České republiky i
v zahraničí.
Usnesení
Komise doporučuje Radě města Žďáru nad Sázavou pozvat k účasti na připravovaném Dni Žďáru
zástupce italského města Sommacampagna za účelem jednání o další podobě vzájemné
spolupráce obou měst.
ad 3.
Tajemník komise seznámil přítomné s předběžným programem Dnů partnerství ve francouzském
partnerském městě Cairanne ve dnech 10. – 14. července 2015. Maximální počet delegace našeho
města bylo partnerským městěm stanoveno na 50 osob.
Komise pověřuje p. Václava Košťála přípravou účasti na Dnech partnerství. P. Košťál zajistí
poptávku po dopravě do partnerského města, osloví k účasti zastupitele města a ubytovatele hostí
ze Dnů partnerství ve Žďáře nad Sázavou 2013. Komise se dohodla, aby jako dosud mohl každého
zastupitele doprovázet rodinný příslušník, který uhradí příspěvek na dopravu ve výši 1 000 Kč.
Každý ubytovatel se může zúčastnit za doprovodu jednoho rodinného příslušníka. Volná místa
budou doplněna zástupci neziskových organizací a institucí města. Doplnění účastníků a výběr darů
partnerským městům proběhne na 2. zasedání komise pro mezinárodní a regionální spolupráci dne
29. dubna 2015.
ad 4.
Předseda komise informoval o záměru požádat Radu města o každoroční vypsání grantového
programu Prezentace města v zahraničí pro období 2016 – 2018 na podporu prezentace a
spolupráce žďárských organizací a spolků v zahraničí ve výši 100 tis. Kč ročně a předběžném
souhlasu starosty a místostarosty města s tímto záměrem.
Usnesení
Komise doporučuje Radě města Žďáru nad Sázavou vypsání grantového programu Město
v zahraničí v letech 2016 – 2018 s vloženou částkou 100 000 Kč ročně.
Dotazy Radě města na vymezení kompetencí komisí a/nebo pracovních skupin
1. Která komise a/nebo pracovní skupina má mít ve své kompetenci problematiku cestovního
ruchu a propagace Žďáru nad Sázavou v zahraničí i v rámci regionu?
(Komise doporučuje buď společné jednání komisí pro marketing a komunikaci, pro kulturu a pro
mezinárodní a regionální spolupráci s přizváním pracovníků příslušných odborů, do jejichž
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kompetencí problematika cestovního ruchu spadá a/nebo vytvoření pracovní komise ze
zástupců těchto komisí a odborů.)
2. Která komise a/nebo pracovní skupina má mít ve své kompetenci problematiku dotací a
zpracování koncepce a cílů rozvojových projektů z grantů Evropské unie v následujícím
programovém období?
(Komise doporučuje buď společné jednání komise rozvoje města a životního prostředí a komise
pro mezinárodní a regionální spolupráci s přizváním projektového koordinátora Městského
úřadu a/nebo vytvoření pracovní komise ze zástupců těchto komisí.)
Příští jednání komise proběhne ve středu 29. dubna 2015 v 16 h v zasedací místnosti rady města ve
2. poschodí budovy MěÚ.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:

18. 3. 2015

Předseda komise:
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