Zápis z 5. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 30. 3. 2016
Přítomni: Mgr. Zbyněk Vintr, Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Václav Košťál, Ing. Josef Klement - místostarosta
Omluveni: Vít Filipenský, Michael Kubík, Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 30. 3. 2016.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Informace z jednání předsedů komisí Rady města
Předseda komise informoval komisi o jednání předsedů komisí, na kterém byla činnost komise a
zápisy z ní hodnoceny jako vyhovující. Člen rady města MUDr. Černý požádal komisi o předložení
návrhu, jakým směrem se v mezinárodní spolupráci ubírat v následujících letech. Komise se
dohodla, že členové zašlou předsedovi komise písemný návrh směřování partnerské spolupráce do
konce dubna 2016 a společný návrh komise bude projednán na příštím jednání komise.
P. místostarosta informoval o dotačním programu Interreg Rakousko – Česká republika, kdy
žďárským školám byla nabídnuta tato varianta dotované mezinárodní spolupráce za podmínky
získání partnerské školy v Rakousku.
Dále předseda komise informoval o projektu „Aktivně pro Žďár“, ve které je alokováno 300 tis. Kč a
slouží k financování rozvoje dětských hřišť, nová místa pro umístění laviček, umístění stolů pro
stolní tenis a další náměty, které mohou vzejít i přímo od občanů města.
Mgr. Vintr informoval komisi, že pěvecký sbor Žďáráček nebude pozván na oslavu výročí bitvy
u Custozy, jejímž organizátorem je spřátelené italské město Sommacampagna.
3. Informace o probíhající návštěvě žáků z partnerského města Flobecq
Předseda a tajemník komise seznámili přítomné s probíhajícím poznávacím pobytem žáků dvou
základních škol z belgického partnerského města Flobecq ve Žďáře nad Sázavou. P. místostarosta
informoval o předání kondolenčního dopisu města městu Flobecqu v souvislosti s teroristickými
útoky v Bruselu. Tato kondolence byla předána člence rady města Flobecq při oficiálním přijetí
delegace ve Staré radnici.
4. Příprava a propagace srpnových Dnů partnerství ve Žďáře nad Sázavou
Partnerské město Schmölln zaslalo odpověď na výzvu k zaslání počtu účastníků Dnů partnerství,
která však neodpovídá programu této akce a max. počtu účastníků. Nabídka účasti mládežnické
dechové hudby ze Schmöllnu bude projednána s předsedou kulturní komise možnost zapojení
tohoto tělesa v rámci zamýšlené přehlídky sborové tvorby. Komise se dohodla, aby bylo
odpovězeno městu Schmölln, že pozvání delegace platí pro 50 osob a k odpovědi byl přiložen
program Dnů partnerství v německém jazyce.
Na výzvu k ubytování zahraničních účastníků Dnů partnerství z řad občanů města zveřejněnou ve
Žďárském zpravodaji se zatím přihlásili pouze 2 ubytovatele. Komise se shodla, aby účastníci, pro
které nebude zajištěno ubytování v rodinách byli ubytováni v ubytovacích zařízeních města.
Letáčky s nabídkou ubytování hostů z partnerských měst budou předány studentům žďárských
středních škol, kteří studují francouzský a německý jazyk.
5. Společné jednání komise s Komisí pro marketing a komunikaci
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Předseda komise se ujal slova a představil členům komisí připravenou prezentaci na téma Co je
Žďársko? Starosta města následně popsal současný stav, ve kterém se město nachází, a to jak
z hlediska marketingu města, tak i z hlediska regionální spolupráce. P. Lopour vyslovil názor, že
není nutné hledat definici regionu, ale posílit pozici našeho města. Žďár nad Sázavou potřebuje být
silný, následně se k němu budou přidávat okolní menší obce a další subjekty. Cílem práce komisí by
měly být konkrétní projekty. V diskuzi dále zaznělo, že je třeba, aby rada města zadávala komisím
konkrétní úkoly. Následně proběhla diskuze o možné spolupráci obou komisí. Konkrétně např. při
prezentaci města na MS horských kol 2016 v Novém Městě na Moravě. P. Kodysová navrhla, aby
byly osloveny i okolní obce, které by se ke Žďáru mohly případně připojit.
Příští jednání komise proběhne ve středu 8. 6. 2016 v 16:00 h zasedací místnosti v krčku.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
30. 3. 2016
Předseda komise:
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