Zápis z 10. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 8. 3. 2017
Přítomni: Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Mgr. Roman Vorálek
Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Václav Košťál
Omluveni: Vít Filipenský, Michael Kubík
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 8. 3. 2017.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Nabídka partnerské spolupráce města Chust
Předseda komise informoval přítomné o desetileté spolupráci Kraje Vysočina s krajem Zakarpatské
Ukrajiny a listopadové návštěvě delegace ze Zakarpatské Ukrajiny v Kraji Vysočina a v našem
městě. Vedení našeho města se setkalo se starostou a zástupci zakarpatského města Chust, kteří
předali oficiální písemnou nabídku na uzavření partnerství s naším městem. Město Chust svým
počtem obyvatel a velikostí odpovídá parametrům našeho města a historicky je celá oblast
Zakarpatské Ukrajiny úzce spjata s Československem. Mgr. Vorálek nabídl kontakt na překladatele
do ukrajinštiny se státní jazykovou zkouškou. Ing. Zvěřinová doporučuje navázat spolupráci s tímto
městem v oblasti vzdělávání a kultury. Komise doporučuje, aby, např. při účasti delegace Kraje
Vysočina na Zakarpatské Ukrajině, se vedení našeho města také účastnilo a seznámilo se
s očekáváními v konkrétní partnerské spolupráci s tímto městem. Komise dále doporučuje zaslat
městu Chust poděkování za nabídku partnerství, představit naše město a informovat o plánované
návštěvě zástupců našeho města na Zakarpatské Ukrajině.
3. Vyhodnocení dotačního programu PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017
V rámci dotačního programu byla předložena pouze jedna žádost. Tato žádost splňuje podmínky
pro administrativní podání žádosti. Komise na základě hodnoticích kritérií ohodnotila tuto žádost
stanoveným počtem bodů a doporučila schválit tuto žádost v plné požadované výši.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města schválit poskytnutí dotace ve výši 24 254 Kč
Pěveckému sboru Svatopluk z dotačního programu PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
V ZAHRANIČÍ 2017.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
4. Dny partnerství 2017 v belgickém Flobecqu
Komise byla seznámena se složením delegace města, ve které jsou zastoupeni jak přihlášení
zastupitele města, tak zejména ubytovatelé Belgičanů a Francouzů při této akci v našem městě,
někteří členové komise a žďárský komorní pěvecký sbor C-VOX, který bude v rámci programu
reprezentovat naše město. Tajemník informoval komisi o poptávce na zajištění dopravy
autobusem do partnerského města. Komise doporučila odboru ŠKS vybrat dopravce ZDAR a.s.
vzhledem nabídnuté ceně za dopravu a předchozím zkušenostem s tímto dopravcem. Belgická
partnerská strana požaduje zaslání seznamu účastníků a poté zašle upravený přesný program Dnů
partnerství. Tajemník rozešle program všem přihlášeným účastníkům.
Dále tajemník informoval komisi o přípravě oficiálních darů zástupcům partnerských měst a
rodinám ubytovatelů.
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Zapsal: Václav Košťál
Dne:
8. 3. 2017
Předseda komise:
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