Zápis z 15. zasedání Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci
dne 17. 9. 2018
Přítomni: Vít Filipenský, Mgr. Olga Kodysová, Michael Kubík, Ing. Miroslav Šuhaj,
Mgr. Zbyněk Vintr, Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta města, Václav Košťál
Omluveni: Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 17. 9. 2018.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Příprava oslav 100 let republiky a návštěva z partnerského města Chust
Tajemník komise informoval přítomné o programu připravovaném odborem školství, kultury a
sportu v rámci oslav 100 let republiky, které proběhnou ve dnech 20. – 28. října 2018. Dále
informoval, že město navštíví 20 žáků 6. – 9. třídy základní školy s pedagogickým doprovodem a
zástupci města z ukrajinského partnerského města Chust, a to v termínu 25. – 28. října 2018. Jejich
ubytování je rezervováno v ubytovně na zimním stadionu. V rámci programu ve čtvrtek a pátek
navštíví ukrajinská delegace Základní školu Komenského 6, případně Základní školy Švermova 4.
Jejich pedagogický doprovod bude získávat poznatky z výuky českého jazyka, kterou chtějí zavést
na základní škole v Chustu a dojde tak k navázání spolupráce se žďárskými základními školami.
3. Dny partnerství 2019 ve Žďáře nad Sázavou
Tajemník komise sdělil, že byla belgickému a francouzskému partnerskému městu zaslána
pozvánka na Dnů partnerství 2019 ve Žďáře nad Sázavou s návrhem termínu konání od 22. 8. do
25. 8. 2019. Obě partnerská města s termínem souhlasí. Komise navrhuje na Dny partnerství ve
Žďáře, také delegace z německého partnerského města Schmölln a ukrajinského Chustu a dále
pozvat zástupce okolních obcí regionu, případně pozvat ke spolupráci zástupce významných firem
a zástupců podnikatelské sféry.
Usnesení
Komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit položku „Mezinárodní
partnerství“ rozpočtu města na rok 2019 ve výši 400 tis. Kč z důvodu organizace Dnů partnerství
2019 ve Žďáře nad Sázavou.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO
4. Zhodnocení činnosti komise
Předseda komise a p. místostarosta poděkovali komisi za práci v oblasti mezinárodních vztahů. Ing.
Klement zmínil, že město Žďár mezinárodní vztahy nejenom udržovalo, ale rozvíjelo, zejména
v novém partnerství s ukrajinským městem Chust.
5. Různé
Tajemník komise informoval přítomné o návštěvě delegace Kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti
Ukrajiny v termínu 26. – 29. 9. 2018, které se za město Žďár nad Sázavou zúčastní zastupitel města
Ing. Petr Stoček.
Komise diskutovala možnost vytvoření motivačního systému ve finanční podpoře případných
investičních záměrů v ukrajinském partnerském městě Chust.
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Usnesení
Komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vytvoření finančního fondu pro
partnerské město Chust, do kterého by mohli přispět jak místní firmy, tak občané města a město
by ročně dorovnalo darovanou výši do maximální částky např. 100 tis. Kč.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO

Zapsal: Václav Košťál
Dne:
17. 9. 2018
Předseda komise:

2

