Zápis z 12. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 3. 10. 2017
Přítomni: Vít Filipenský, Michael Kubík, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr,
Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta, garant; Václav Košťál
Omluveni: Mgr. Olga Kodysová, Mgr. Roman Vorálek
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 3. 10. 2017.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Podpis spolupráce s partnerským městem Chust
Předseda komise informoval přítomné, že zastupitelstvo města dne 7. 9. 2017 schválilo uzavření
smlouvy o partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Podepsáním smlouvy
s městem Chust bude realizováno, v rámci programu oficiální návštěvy představitelů Zakarpatské
Ukrajiny v Kraji Vysočina, a to v Obřadní síni Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou ve čtvrtek
26. října 2017 v 10 h.
Komise doporučuje, aby k podpisu smlouvy byl pozván také ukrajinský velvyslance v ČR Jevhen
Perebyjnis. Tajemník ověřil, že Kraj Vysočina bude zvát ukrajinského velvyslance na celý program
oficiální návštěvy v Kraji Vysočina, město bude včas dopředu informováno o přesném složení
delegace, která se bude skládat z cca 20 hostů ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny a 10 zástupců Kraje
Vysočina.
Tajemník komise zajistí:
- oficiální dar – zarámování grafiky M. Slámy z kolekce města
- prezentační předměty města pro zúčastněné hosty ze Zakarpatské Ukrajiny
- pořízení vlajky Ukrajiny
- přípitek a následné občerstvení v zasedací místnosti Staré radnice
- hudební doprovod klavíristy a osloví Žďárský žesťový kvintet
- vytištění „Dohody spřátelených měst“ v českém a ukrajinském jazyce k podpisu
- rozeslání pozvánek k účasti zastupitelům, ředitelům příspěvkových organizací a novinářům
- doplnění lavičky partnerství na Havlíčkově náměstí o město Chust
- oslovení ředitelů žďárských ZŠ s nabídkou navázání spolupráce s tamní ZŠ vyučující český jazyk.
Ing. Zvěřinová připomněla, aby zúčastnění zástupci města Chust předali při oficiální návštěvě
kontakt na osobu pověřenou ke komunikaci za město Chust.
3. Plán akcí a finanční výhled do roku 2018
Komise se shodla, aby z položky „mezinárodní partnerství“ rozpočtu města 2017 byla uhrazena
výroba nových cedulí (pro instalaci na ulici Brodská, Novoměstská a Santiniho) a doplnění
stávajících cedulí partnerských měst o město Chust.
Komise doporučuje, aby se v roce 2018 delegace města zúčastnila návštěvy partnerského města
Chust za účelem navázání konkrétních kontaktů pro zahájení partnerské spolupráce.
Ing. Zvěřinová, na základě sdělení starosty města Cairanne, informovala komisi o termínu konání
Dnů partnerství 2018 ve francouzském Cairanne v termínu 13. – 16. července 2018 a sdělila, že
došlo ke změně kontaktních osob pro oblast partnerské spolupráce v Cairanne a ve Flobecqu.
Vedení města ani tajemník komise dosud nebyli partnerskými městy o těchto skutečnostech
informováni.
Komise souhlasí, aby odbor ŠKS navrhl do rozpočtu města na rok 2018 položku „mezinárodní
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partnerství“ ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o nárůst o 50 tis. Kč vzhledem k předpokládaným výdajům
spojeným s partnerskou spoluprací s ukrajinským Chustem.
Komise dále diskutovala o možném vyhlášení dotačního programu na podporu prezentace města
v zahraničí. V případě zájmu žďárských spolků o takovou podporu, by v průběhu roku komise
doporučila radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlášení tohoto dotačního programu
z případných volných finančních prostředků na položce mezinárodní partnerství“ rozpočtu města.
P. starosta pověřil tajemníka komise, aby prověřil stav spolupráce žďárských fotbalistů s fotbalisty
ze Schmöllnu a dále spolupráci Biskupského gymnázia s tamní střední školou.
4. Informace o nedávných aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce
Předseda komise informoval o těchto realizovaných aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce:
- Během letních prázdnin navštívil naše město žďárský rodák a čestný občan města p. Josef
Chromý žijící v Tasmánii v Austrálii.
- V září se Santiniho barokních slavností ve Žďáře nad Sázavou zúčastnil italský velvyslanec v ČR a
zástupci polského Lešna.
- Díky žďárskému rodákovi žijícímu v Indonésii p. Pavlu Zvolánkovi, navštívil Žďár koncem září
filipínský charge d´affair, který při jednání s vedením města nabídl možnost realizace
adventního koncertu nejlepšího filipínského sboru, který bude koncertovat v Praze. Po
vzájemné dohodě proběhne koncert tohoto pěveckého tělesa v sobotu 9. prosince 2017
v kostele sv. Prokopa nebo v případě nedostatečnosti kapacity v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie ve Žďáře nad Sázavou.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
3. 10. 2017
Předseda komise:
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