Zápis ze 6. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 8. 6. 2016
Přítomni: Vít Filipenský, Mgr. Zbyněk Vintr, Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj
Dále přítomni: Václav Košťál
Omluveni: Michael Kubík, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 8. 6. 2016.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Dobrovolný svazek obcí Žďársko
Ing. Půžová seznámila přítomné se záměrem vedení města založit dobrovolný svazek obcí Žďársko
za účelem posílení společných služeb pro obce v ORP Žďár nad Sázavou. V roce 2015 byl dokončen
projekt meziobecní spolupráce, v němž byli jako motivátoři zapojeni starostové Světnova, Velké
Losenice, Škrdlovic a Žďáru nad Sázavou. O vstup do nově vznikajícího mikroregionu projevilo
zájem o členství již 21 obcí v ORP Žďár nad Sázavou (vstupuje se usneseními zastupitelstev obcí),
pět obcí z regionu zájem nepotvrdilo. Základním ročním členským poplatkem je 1000 Kč na obec.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města založení a vstup
města Žďár nad Sázavou do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Příprava srpnových Dnů partnerství ve Žďáře nad Sázavou
Tajemník komise informoval o proběhlém setkání ubytovatelů, při němž si zájemci rozdělili
k ubytování Francouze z Cairanne a Belgičany z Flobecqu, kteří projevili zájem být ubytováni
v rodinách. Uvedl také, že zástupci města Schmölln přijedou 22. 6. 2016 do našeho města na
organizační schůzku k účasti delegace ze Schmöllnu na této akci. Město Schmölln bude
reprezentovat tamní pěvecký sbor a dechový orchestr, kteří se společně s ostatními folklorními
soubory z partnerských měst představí v rámci programu v pátek 19. 8. 2016. Delegace ze
Schmöllnu bude ubytována v hotelu společně s ostatními účinkujícími z Cairanne a Flobecqu.
Po dohodě s vedením města budou oficiálním darem pro partnerská města reprodukce linorytů
výtvarníka M. Slámy zachycující některou z pamětihodností našeho města. Ing. Šuhaj navrhl pořídit
jako oficiální dar partnerským městům také filatelistický aršík u příležitosti 700. výročí Karla IV.
V. Košťál zašle členům komise a členům rady města aktuální program Dnů partnerství společně
s tímto zápisem.
4. Výměnný pobyt v polském městě Krzywin
Tajemník komise informoval přítomné o spolupráci mezi ZŠ Švermova a ZŠ v polském městě
Krzywin, která je aktivní již 10 let. V letošním roce pozvalo město Krzywin k účasti na výměnném
pobytu jak organizátory výměnných pobytů žáků – pedagogy ZŠ Švermova, tak zástupce našeho
města, Horáckou muziku a žďárský folklorní soubor Studánka u příležitosti konání tamního
folklórního festivalu v termínu 9. – 11. 9. 2016. Tajemník dále sdělil, že ředitel ZŠ Švermova vyzývá
k účasti také členy komise v max. počtu 6 osob. Pan místostarosta přislíbil svoji účast na této akci.
Komise se shodla, aby úhradu nákladů na dopravu tohoto výměnného pobytu uhradil odbor
školství, kultury a sportu z položky „Mezinárodní partnerství“.
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Usnesení
Komise po projednání doporučuje odboru školství, kultury a sportu úhradu nákladů na dopravu
ve výši 20 000 Kč z položky „Mezinárodní partnerství“ při účasti delegace města na folklorním
festivalu v polském městě Krzywin v termínu 9. – 11. 9. 2016.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
5. Pozvánka na oslavy 950 let od založení města Schmölln
Předseda informoval komisi o písemném pozvání starosty německého partnerského města
Schmölln na oslavy 950. výročí založení Schmöllnu v termínu 2. – 4. 9. 2016. Německá strana
počítá s účastí 4 osob z řad vedení našeho města. Pan starosta přislíbil svoji účast na této akci.
6. Koncepce mezinárodní spolupráce města
Předseda komise poděkoval členům komise, kteří zaslali své podněty ke zpracování koncepce
mezinárodní spolupráce města. Z. Vintr zašle členům pracovní verzi připravovaného dokumentu
pro radu města, kterému bude věnováno příští jednání komise.
Příští jednání komise proběhne 21. 9. 2016 v 16:00 h zasedací místnosti v krčku.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
8. 6. 2016
Předseda komise:

2

