Zápis z 5. zasedání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
dne 12. 9. 2019
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, Dalibor Bělohlávek,Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Veselský,
Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, garant;
Ing. Martin Mrkos, ACCA –starosta města,Václav Košťál
Omluveni: PaedDr. Miloslava Brychtová, Bc. Tamara Kolátorová, Michael Kubík,
Mgr. Roman Vorálek
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 12. 9. 2019.
Hlasování:
Pro: 5
Proti:0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Zhodnocení Dnů partnerství 2019
Tajemník informoval přítomné členy komise o průběhu Dnů partnerství, kdy se programu účastnila
delegace belgického Flobecqu v počtu 25 osob a delegace z francouzského Cairanne v počtu 15
osob. Dále poděkoval členům komise, zastupitelům a ubytovávajícím rodinám za pomoc při
zajištění programu tohoto setkání tří vzájemně partnerských měst. I přes dlouholeté partnerství
s oběma městy byli mnozí účastníci z Belgie a Francie poprvé v České republice a kladně hodnotili
připravený program. Belgická partnerská strana pozvala naše město a město Cairanne město na
Dny partnerství 2020 do Flobecqu. Zástupce města Flobecq informoval tajemníka komise, že
radnice ve Flobecqu zašle oběma partnerským městům oficiální pozvání na Dny partnerství
v termínu pátek 29/5/2020 – pondělí 1/6/2020.
3. Příprava návštěvy delegace města v partnerském městě Chust
V. Košťál informoval komisi o připravované společné návštěvě delegace našeho města a Kraje
Vysočina v ukrajinském Chustu ve dnech 25/9/2019 – 28/9/2019. Za město Žďár nad Sázavou se
návštěvy zúčastní p. místostarosta, 4 zastupitelé města, předseda komise a starosta francouzského
partnerského města Cairanne. V rámci připravovaného programu v Chustu bude mít delegace
kraje a města společný program ve čtvrtek 26/9/2019. Obě delegace budou v Chustu seznámeny
s realizovanými investicemi do rekonstrukcí, které proběhly za finanční podpory Kraje Vysočina a
města Žďáru nad Sázavou. Dále budou přítomni zahájení výuky českého jazyka na základní škole
v Chustu. U této příležitosti delegace města předá studentům knihy v českém jazyce.
4. Analýza partnerských měst
Předseda komise představil komisi jím zpracovanou analýzu partnerských měst, která zohledňuje
několik kritérií, jako např. vzdálenost, počet obyvatel, jazykovou bariéru, historii a intenzitu
vzájemné spolupráce, a to jak v rámci partnerských měst, tak spřátelených měst v zahraničí.
Předseda analýzu zašle členům komise jako pracovní materiál, který slouží jako podklad k dalšímu
rozvoji spolupráce se všemi partnerskými městy. Na příštím jednání komise bude jeden bod
vyhrazen diskuzi nad tímto materiálem a nad dalším směřováním mezinárodní partnerské
spolupráce v budoucích letech.
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5. Různé
Ing. Dokulil požádal člena komise p. Veselského o prezentaci projektů zahraniční spolupráce, které
realizovalo žďárské státní gymnázium, na příštím jednání komise. Dále navrhl, aby se komise
zabývala možnými návrhy zaměřenými na uvítání návštěvníků na příjezdových komunikacích do
města. Předseda komise přislíbil, že připraví prezentaci k tomuto tématu.
P. starosta požádal předsedu a tajemníka komise o zpracování přehledu kulturních, sportovních,
sociálních a dalších spolků fungujících v partnerských městech.
Příští jednání komise se uskuteční 21. 11. 2019 v 15:30 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
12. 9. 2019
Předseda komise: Ing. Jiří Dokulil
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