Zápis ze 3. zasedání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
dne 21. 5. 2019
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, Dalibor Bělohlávek, PaedDr. Miloslava Brychtová, Bc. Tamara Kolátorová,
Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka města, garant; Václav Košťál
Omluveni: Michael Kubík, Mgr. Roman Veselský, Mgr. Roman Vorálek
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 21. 5. 2019.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Dny partnerství 2019
Tajemník komise detailně seznámil komisi s programem Dnů partnerství, zajištěnými službami a
účasti belgické delegace. Dále uvedl, že dosud neobdržel seznam účastníků z Cairanne. Informoval,
že starosta Cairanne telefonicky sdělil, že francouzská delegace bude v počtu cca 25 osob. P. Košťál
bude urgovat zaslání seznamu účastníků. Komise se, vzhledem k dopravě delegace z Flobecqu
letecky, shodla na oficiálním daru a dárcích pro účastníky v podobě užitných výrobku z modrotisku
z regionální dílny modrotisku v Olešnici na Moravě. Ing. Dokulil navrhl uvést do letního vydání
Žďárského zpravodaje článek informující o Dnech partnerství s malým kvízem na téma partnerská
města s drobným oceněním vítězů. Ing. Zvěřinová navrhla pozvat na Dny partnerství velvyslance
Francie a Belgie v České republice. P. místostarostka potvrdila, že tuto možnost projedná vedení
města.
3. Návštěva delegace z Lešna
Předseda komise seznámil přítomné s připravovaným programem návštěvy delegace z polského
města Lešno v pátek 31. 5. 2019, které se zúčastní místostarosta Lešna, vedoucí odboru kultury a
sportu a ředitel knihovny v Lešnu. Zástupci polského Lešna budou jednat o možných formách
spolupráce tamní Státní vyšší odborné školy J. A. Komenského se Střední zdravotnickou školou a
VOŠ Žďár nad Sázavou, se zástupci města, prohlédnou si baziliku v zámku s kostelem na Zelené
hoře a vyvrcholením jejich návštěvy bude účast na vernisáži výstavy výtvarníka polského původu
Filipa T.A.K.a. v Galerii Stará radnice.
Příští jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 15:30 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
21. 5. 2019
Předseda komise: Ing. Jiří Dokulil
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