Zápis ze 14. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 5. 6. 2018
Přítomni: Vít Filipenský, Mgr. Olga Kodysová, Michael Kubík, Ing. Miroslav Šuhaj,
Mgr. Zbyněk Vintr, Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města, Ing. Josef Klement – místostarosta města,
Václav Košťál
Omluveni: Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 5. 6. 2018.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Vyhodnocení dotačního programu PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018
V rámci dotačního programu byly předloženy 3 žádosti v celkové požadované výši 54 000 Kč. Tyto
žádosti splňují podmínky pro administrativní podání žádosti. Komise na základě hodnoticích kritérií
ohodnotila tyto žádosti stanoveným počtem bodů a doporučila je schválit v požadovaných výších.
Komise se dohodla na dopracování metodiky hodnocení žádostí dotačního programu Prezentace
města v zahraničí 2019 a její zveřejnění před příštím vyhlášením dotačního programu.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města schválit poskytnutí dotací v celkové výši
54 000 Kč žadatelům z dotačního programu PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ
2018.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
3. Chust
Mgr. Navrátil informoval přítomné o schůzce vedení našeho města s tajemníkem města Chust
v Jihlavě v dubnu 2018, na kterém byly představeny projekty rekonstrukcí v Chustu. Jedná se o tři
projekty, a to částečná výměna oken v tamním gymnáziu, generální oprava topení mateřské školy
Zvonek a oprava střechy mateřské školy Vlaštovka. Prioritou města Chust je letošní oprava topení
mateřské školy Zvonek v celkové výši 1,5 mil. Kč. Vedení města dále vysvětlilo, že Kraj Vysočina již
10 let podporuje investiční projekty z fondu česko-ukrajinské spolupráce a pravidelně provádí
kontrolu investovaných prostředků.
Mgr. Vintr informoval, že v těchto dnech je v ukrajinském partnerském městě Chust delegace
města ve složení vedoucí odboru školství, kultury a sportu, zastupitel města Mgr. Tomáš Augustýn
a ředitel Základní školy Komenského 6 Žďár nad Sázavou. Cílem cesty je mimo jiné dohodnout
pobyt ukrajinských žáků ve Žďáře nad Sázavou v září nebo v říjnu 2018.
Usnesení
Komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit poskytnutí
finančního daru ukrajinskému partnerskému městu Chust na realizaci generální opravy topení
tamní mateřské školy Zvonek.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
4. Návštěva cyklistů ze Schmöllnu ve Žďáře nad Sázavou při Dni Žďáru 2018
Tajemník komise informoval přítomné o návštěvě 11 cyklistů ze Schmöllnu pod vedením starosty
partnerského města v termínu 8. 6. – 10. 6. 2018. Delegace z Německa se zúčastní předání Ceny
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města PaedDr. Jiřímu Librovi a následného koncertu v rámci mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae 8. 6. v Městském divadle. V sobotu 9. 6. budou mít možnost prožít Den Žďáru
a poobědvat s vedením města.
5. Různé
Předseda komise přiblížil proběhlé Dny partnerství 2018 ve francouzském partnerském městě
Cairanne, kde město výborně reprezentoval spolek historického šermu Flamberg.
Tajemník komise sdělil, že návrh termínu Dnů partnerství 2019 je od 22. 8. do 25. 8. 2019.
Partnerské město Cairanne již tento termín potvrdilo.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
5. 6. 2018
Předseda komise:
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