Zápis z 9. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 30. 11. 2016
Přítomni: Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta, Ing. Josef Klement – místostarosta, Václav Košťál
Omluveni: Vít Filipenský, Michael Kubík, Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 30. 11. 2016.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Zhodnocení mezinárodní a regionální spolupráce v roce 2016
Předseda komise shrnul akce v roce 2016, které se konaly v rámci partnerské spolupráce
našeho města. Proběhlé akce hodnotil jako zdařilé, zejména srpnové setkání všech
partnerských měst ve Žďáře nad Sázavou. Dále aktivní účast žďárského fotbalového týmu a
vedení města na oslavách 950. výročí od založení partnerského města Schmölln v Německu a
v neposlední řadě účinkování folklorního souboru Studánka a Horácké muziky na folklorním
festivalu v polském Krzywini, se jejíž základní školou dlouhodobě spolupracuje ZŠ Švermova.
3. Plán mezinárodní a regionální spolupráce v roce 2017: kalendář akcí, plán zasedání komise
Z. Vintr nastínil přítomným plánované akce v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2017. Hlavní
akcí bude setkání tří vzájemně partnerských měst (Cairanne, Flobec, Žďár nad Sázavou)
v belgickém Flobecqu v termínu 24. – 28. 5. 2017. Tajemník komise předá na prosincovém
jednání zastupitelstva pozvánky pro zastupitele k účasti, bude kontaktovat belgické
organizátory s dotazem, zda v rámci programu předpokládají aktivní účast některého ze
žďárských kulturních nebo sportovních spolků. Pokud se organizátoři nevyjádří konkrétně,
komise doporučuje pozvat k účasti a reprezentaci města na této akci žďárské vokální těleso
C-VOX, příp. Horáckou muziku. V. Košťál informoval komisi o přípravě reprezentační tiskoviny –
leporela s reprodukcemi grafik M. Slámy, jejichž originály jsou majetkem města. Tento výtvarný
propagační materiál v nákladu 500 ks bude opatřen popisky ve třech světových jazycích
(anglickém, německém a francouzském) a bude sloužit nejen jako dárek účastníkům Dnů
partnerství, ale jako reprezentační materiál při návštěvách oficiálních zahraničních delegací ve
městě a účasti zástupců města v zahraničí. Komise se dohodla, že do příštího jednání si členové
promyslí možné oficiální dary pro partnerské radnice při Dnech partnerství 2017. Tajemník
komise pro tento účel navrhl a zjistí možnost dárkových balení piv z nového žďárského pivovaru
Revolta.
P. starosta s p. místostarostou informovali komisi o listopadovém setkání se starostou a
ředitelem školy z polského města Krzywin a vůli prezentovat svůj pochodový orchestr a
mažoretky při některé žďárské kulturní akci. Vedení našeho města nabídlo polské straně jejich
účast při Dni Žďáru 10. 6. 2017. P. starosta v této souvislosti žádá kulturní komisi o vyjádření,
jakým způsobem by bylo možné polský orchestr a mažoretky zapojit do programu akce.
4. Dotační program PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017: příprava hodnocení
Tajemník komise po otevření obálek s žádostmi o dotaci zašle členům komise odkaz ke stažení
žádostí v elektronické podobě. Přítomní členové se dohodli na bodovém rozpětí specifických
hodnotících kritérií mimo bod c). Bodové rozpětí a specifikace hodnocení tohoto bodu bude
projednána před hodnocením dotačního programu na příštím jednání komise. P. Šuhaj navrhl
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toto hodnotící kritériu využít v případě, kdy jednotlivé žádosti získají stejný počet bodů
hodnocení.
Příští jednání komise proběhne ve středu 8. 3. 2017 v 16 h v zasedací místnosti v krčku.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
30. 11. 2016
Předseda komise:
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