Zápis z 13. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 12. 2. 2018
Přítomni: Vít Filipenský, Mgr. Olga Kodysová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr,
Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Václav Košťál
Omluveni: Michael Kubík
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 12. 2. 2018.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Dotační program PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018
Tajemník komise uvedl, že byl informován zástupci některých žďárských spolků, že v tomto roce
plánují některé zahraničí cesty, v rámci kterých budou reprezentovat naše město a dotazovali se
na dotační možnosti města na takovou prezentaci.
Komise se shodla, aby stávající položka rozpočtu 2018 „Dotační program Prezentace v zahraničí“
ve výši 50 tis. Kč byla povýšena o 50 tis. Kč, které představují zůstatek položky „Mezinárodní
partnerství“ rozpočtu 2017. Komise také diskutovala o možnosti přesunout z položky „Mezinárodní
partnerství“ částku ve výši 50 tis. Kč na stávající položku „Dotační program Prezentace v zahraničí“
a vypsat dotační program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018“.
Komise diskutovala jednotlivé body výzvy a žádosti zamýšleného dotačního programu
„PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018“, který by prioritně sloužil ke
spolufinancování nákladů při účasti zejména dětských a mládežnických kulturních a volnočasových
žďárských spolků v zahraničí. Přítomní členové doporučili stanovit max. výši dotaci 20 tis. Kč a min.
podíl příjemce dotace na 40 % celkových nákladů projektu. Komise se shodla na specifických
hodnotících kritériích, na základě kterých by byly žádosti hodnoceny. Jsou jimi: počet akcí
prezentujících město v zahraničí, počet účastníků prezentujících město v zahraničí, způsob
prezentace města v zahraničí, návaznost na dlouholetou spolupráci se subjektem v zahraničí,
nekomerční charakter akce a zkušenosti s realizací obdobných projektů.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města povýšit položku “
Dotační program Prezentace v zahraničí“ o 50 tis. Kč (nevyčerpaný zůstatek položky
„Mezinárodní partnerství“ v roce 2017) nebo přesunout částku ve výši 50 tis. Kč z položky
„Mezinárodní partnerství“ rozpočtu 2018 na položku „Dotační program Prezentace v zahraničí“.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit dotační
program „PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018“ ve výši 100 tis. Kč
v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Návštěva zastupitelů města v ukrajinském partnerském městě Chust
Předseda komise informoval přítomné, že ve dnech 21. – 24. 2. 2018 se návštěvy partnerského
města Chust zúčastní 9 zastupitelů města. Program pobytu žďárské delegace se bude prolínat
s oficiálním programem delegace Kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. V rámci pobytu se
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žďárští zastupitelé seznámí s partnerským městem a jeho výsledcích a plánech rozvoje.
S představiteli města Chust bude delegace našeho města jednat o konkrétní spolupráci mezi
oběma městy, možnostech společných projektů a výměny zkušeností. Komise diskutovala oficiální
dar radnici v Chustu, kterým bude ručně vyrobená panna v horáckém kroji. Tajemník komise zajistí
také nákup knih s českými pohádkami a české pastelky jako dárky města tamním základním
školám.
4. Dny partnerství 2018
Setkání tří vzájemně partnerských měst (Cairanne, Flobecq a Žďár nad Sázavou) proběhne
v letošním roce v termínu 10. – 13. 5. 2018 v max. počtu 45 účastníků z každého partnerského
města. Tajemník komise sdělil, že se k účasti přihlásilo 7 zastupitelů města a občané města, kteří
při tomto setkání ve Žďáře v roce 2016 ubytovali Belgičany a Francouze. Dále seznámil přítomné
s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dopravy, ve které byl vzhledem k nabídnuté ceně a
dosavadním zkušenostem vybrán dopravce ZDAR a.s.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje odboru ŠKS oslovit k účasti na Dnech partnerství 2018 žďárský
Spolek historického šermu FLAMBERG, který by v rámci programu reprezentoval město Žďár nad
Sázavou.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
5. Různé
Tajemník komise informoval, že v termínu 7. – 9. 6. 2018 navštíví naše město 15 cyklistů
z německého partnerského města Schmölln pod vedením tamního starosty Svena Schrade. Budou
tedy přítomni jak na koncertě festivalu Concentus Moraviae v pátek 7. 6. 2018, tak na akci „Den
Žďáru 2018“ v sobotu 8. 6. 2018. Odbor ŠKS MěÚ ve spolupráci s komunitní koordinátorkou zajistí
jejich ubytování a program pobytu.
Ing. Zvěřinová informovala komisi o připravované akci 23. 6. 2018 „Česko-francouzský den“
v areálu Zámku Žďár. Snahou organizátorů je, kromě prezentace země, jenž je se zámkem
neodmyslitelně spjatá, seznámit návštěvníky s 15 let trvajícím partnerství města Žďár nad Sázavou
s francouzským Cairanne a pozvat k účasti také starostu tohoto partnerského města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
12. 2. 2018
Předseda komise:
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