Zápis z 11. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 14. 6. 2017
Přítomni: Vít Filipenský, Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr,
Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: MUDr. Radek Černý – člen rady města, Václav Košťál
Omluveni: Michael Kubík, Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 14. 6. 2017.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Nabídka partnerské spolupráce města Chustu
Člen rady města MUDr. Radek Černý informoval přítomné členy o absolvované návštěvě delegace
Kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Uvedl, že mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou
oblastí probíhá dlouhodobá smysluplná spolupráce. Existují zde silné historické vazby a skutečný
zájem Zakarpatské oblasti o spolupráci s Českou republikou vyplývající z velmi úspěšného období
prvorepublikového společného státu. Nejedná se pouze o formální spolupráci, ale o konkrétní
kroky na společných projektech v oblastech školství, zdravotnictví, sociální apod. Kraj Vysočina
během 10 let spolupráce mezi kraji investoval v těchto oblastech již cca 60 mil. Kč, vždy minimálně
s 50% podílem Zakarpatské oblasti. Všechny projekty jsou pečlivě dokumentovány a výstupy
kontrolovány.
Partnerství mezi městy obou krajů je již uzavřeno mezi Jihlavou a Užhorodem a Pelhřimovem
a Mukačevem. MUDr. Černý potvrdil, že město Chust s cca 28 000 obyvateli má zájem
o partnerskou spolupráci s naším městem, kterou deklaroval starosta Chustu na návštěvě Kraje
Vysočina a Žďáru nad Sázavou začátkem prosince 2016. MUDr. Černý vnímá jako přínosné zahájení
partnerské spolupráce nejen z důvodu společné historie, slovanského a křesťanského původu
obou zemí, nízké jazykové bariéry, zájmu obyvatel Chustu o naši zemi, kraj a jazyk, ale především
z důvodu etického rozměru partnerství ve spolupráci s městem v ekonomicky mnohem méně
vyspělé zemi, a to v oblastech školství, kultury, sportu.
Komise poté diskutovala konkrétní možnosti vzájemné spolupráce, úkoly vyplývající z uzavření
vzájemného partnerství a finanční dopady na objem finančních prostředků v položce „Mezinárodní
partnerství“. Tajemník komise sdělil, že tato položka je v rozpočtu každoročně ve výši 250 tis. Kč,
kromě tříletého období, kdy je organizátorem setkání partnerských měst naše město a položka je
navýšena a zcela vyčerpána na zajištění této akce. V letech, kdy se setkání partnerských měst koná
ve Flobecqu nebo v Cairanne dosahují celkové náklady na účast delegace do 150 tis. Kč. Další
náklady z položky jsou určeny pro konkrétní spolupráci s partnerským městem Schmölln. V případě
uzavření partnerství s městem Chust by bylo nezbytné navýšit položku rozpočtu zhruba na částku
300 tis. Kč.
Komise se dohodla, aby tajemník komise ve spolupráci s předsedou komise a pracovníky krajského
úřadu zpracovali materiál pro radu města na její jednání dne 28. 8. 2017 s nabídkou města Chust
na uzavření partnerství s naším městem. V materiálu bude zrekapitulována spolupráce obou krajů,
představení města Chustu a návrh znění smlouvy o partnerství. V případě kladného stanoviska
rady města bude materiál předložen ke schválení zastupitelstvu města (první další zasedání se
koná případně již dne 7. 9. 2017). Při plánované návštěvě delegace Zakarpatské oblasti Ukrajiny
v Kraji Vysočina v září 2017 by tak mohly být projednány konkrétní kroky vedoucí k podpisu
vzájemné spolupráce.
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Usnesení
Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci po projednání doporučuje radě města zahájit
konkrétní kroky v partnerské spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
HLASOVÁNÍ:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Zhodnocení Dnů partnerství 2017 v belgickém Flobecqu
Předseda komise kladně zhodnotil Dny partnerství 2017 v belgickém Flobecqu, ocenil vystoupení
pěveckého sboru C-VOX v rámci programu. O delegaci Žďáru nad Sázavou bylo velmi dobře
postaráno belgickými pořadateli a účastníky čekal bohatý kulturní, sportovní i společenský
program. Zástupci všech tří měst se shodli na přínosu vzájemné spolupráce a předsevzetí
pokračovat v ní v následujících letech. Tajemník komise připravil článek o Dnech partnerství do
příštího čísla Žďárského zpravodaje.
Tajemník komise informoval, že i město Flobecq spolupracuje se subjektem, z dnes už bývalé
Ukrajiny, dětským pěveckým sborem z krimského Partenitu, organizací jejich koncertu a pobytu ve
Flobecqu.
Místostarostka města Cairanne pozvala přítomné na Dny partnerství 2018 do Cairanne, v rámci
kterých bude oslaveno 40 let trvání partnerství mezi městy Cairanne a Flobecq a 15 let partnerství
mezi Cairanne a Žďárem nad Sázavou.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
14. 6. 2017
Předseda komise:
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