Zápis ze 7. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 21. 9. 2016
Přítomni: Vít Filipenský, Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr,
Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města, garant; Václav Košťál
Omluveni: Michael Kubík, Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
Starosta města informoval členy komise, že byla schválena strategie MAS Havlíčkův kraj, které je
město členem. Prostředky jsou připraveny k podpoře projektů v oblasti telematiky a zemědělství.
Dále p. starosta sdělil, že město je již rok členem destinační společnosti Koruna Vysočiny, do které
se přihlásilo již 20 neziskových a soukromých subjektů. Proběhla prezentace města na veletrzích
cestovního ruchu, turistické noviny (náklad 25 tis. ks), byla vydána cyklo a turistická mapa oblasti
Koruny Vysočiny, fungují dočasné webové stránky, do konce roku 2016 bude vytvořen turistický
portál. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí Národní program podpory cestovního ruchu, v rámci
kterého bude moci čerpat dotaci až 5 destinačních společností v jednotlivých krajích. V našem kraji
jsou v současnosti, mimo krajské organizace Vysočina Tourism, další dvě destinační společnosti.
Některé obce v rámci ORP Žďár nad Sázavou projevily snahu založit svazek obcí „Žďársko“, který by
byl oprávněným žadatelem v rámci programů evropských dotací. Součástí svazku by mohlo být
centrum servisních služeb v rámci ORP.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 21. 9. 2016.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Zhodnocení akcí: Dny partnerství 2016, oslava 950 let Schmöllnu, folklorní festival Krzywin
Předseda komise a tajemník kladně zhodnotili průběh akce Dny partnerství 2016. Zpětná vazba od
zahraničních účastníků byla pozitivní, zúčastnila se velká část mladých lidí z každého partnerského
města, což je nadějné pro další mezinárodní spolupráci. Předseda poděkoval tajemníkovi komise
za organizaci Dnů partnerství.
Starosta města a předseda komise seznámili členy komise s průběhem oslav 950 let Schmöllnu,
kde došlo k obnovení smlouvy o partnerství mezi našimi městy, ve které byla upravena platnost
smlouvy na dobu neurčitou. Delegace města se zúčastnila velkého průvodu, za město se oslav
zúčastnil také žďárský fotbalový klub FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou. Mladí a dospělí fotbalisté sehráli
přátelské utkání. Dále bylo ve Schmöllnu jednáno o zahájení výměnných pobytů žáků tamního
gymnázia a žďárského biskupského gymnázia a další vzájemné spolupráci na poli sportu, kultury a
samosprávy.
Zúčastnění členové komise (p. Filipenský a Ing. Šuhaj) kladně zhodnotili přijetí žďárské delegace
v polském městě Krzywin. Naše město se aktivně zúčastnilo tamního folklorního festivalu, a to
vystoupením folklorního souboru Studánka a Horácké muziky.
3. Čerpání položky „Mezinárodní partnerství“ z rozpočtu na rok 2016
Tajemník komise informoval o čerpání položky „Mezinárodní partnerství“. V celkovém objemu
400 tis. Kč je současný zůstatek položky ve výši 24 tis. Kč. Celkové náklady na organizaci Dnů
partnerství 2016 jsou ve výši 323 tis. Kč, náklady na účast delegace města na oslavách 950 let
Schmöllnu ve výši 30 tis. Kč a náklady na účast delegace města při folklorním festivalu v polské
Krzywini ve výši 23 tis. Kč.
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4. Výhled položky „Mezinárodní partnerství“ v rozpočtu na rok 2017
V roce 2017 budou z položky „Mezinárodní partnerství“ hrazeny především náklady na účast
delegace města při Dnech partnerství 2017 v belgickém Flobecqu a dále náklady na partnerská
setkání v rámci spolupráce s německým městem Schmölln.
Komise diskutovala o potřebě finanční podpory žďárských kulturních a volnočasových spolků při
jejich prezentaci Žďáru nad Sázavou v zahraničí. Z tohoto důvodu přítomní členové navrhují
vyhlášení dotačního programu na takovou prezentaci v roce 2017.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje odboru školství, kultury a sportu navrhnout položku
„Mezinárodní partnerství“ rozpočtu 2017 ve výši 250 tis. Kč.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání doporučuje odboru školství, kultury a sportu navrhnout položku
dotačního programu „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017“ rozpočtu 2017 ve
výši 120 tis. Kč.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
5. Dny partnerství 2017 v belgickém Flobecqu
Tajemník komise informoval přítomné, že starosta města obdržel od belgického partnerského
města písemnou výzvu k vyjádření se k preferovanému termínu konání Dnů partnerství 2017
v belgickém Flobecqu. V návrhu jsou 3 termíny konání tohoto setkání, a to víkend 20. 1. 2017 při
tamních slavnostech sv. Antonína nebo 25. – 28. 5. 2017 při svátku Nanebevstoupení Páně nebo
v srpnu 2017.
Usnesení
Komise po projednání shledává nejvhodnější termín konání Dnů partnerství 2017 v belgickém
Flobecqu od 25. 5. do 28. 5. 2017. Druhý preferovaný termín konání této akce je leden 2017.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Příští jednání komise proběhne 5. 10. 2016 v 16 h, další jednání komise proběhne ve středu 30. 11.
2016 v 16 h vždy v zasedací místnosti v krčku.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
21. 9. 2016
Předseda komise:
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