Zápis z jednání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci ze dne 24. 6. 2020
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, Dalibor Bělohlávek, PaedDr. Miloslava Brychtová, Michael Kubík,
Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Vorálek.
Omluveni: Bc. Tamara Kolátorová, Mgr. Roman Veselský, Ing. Dagmar Zvěřinová
Garant: Ludmila Řezníčková
Host: Mgr. Lenka Šimo
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. Hlasování o přítomnosti hosta
2. Zahraniční spolupráce města v současné situaci
3. Shrnutí návštěvy Lešna (Ing. Jiří Dokulil)
4. Sdružení historických sídel (prezentace Mgr. Lenky Šimo)
5. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci schvaluje program svého jednání dne
24.06.2020.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
ad 1)
Předseda komise vyzval členy k hlasování ohledně přítomnosti Mgr. Lenky Šimo
zasedání komise.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO

na

ad 2)
Předseda komise shrnul plánované aktivity na rok 2020, které kvůli pandemii koronaviru
nemohly proběhnout a byly tudíž přeloženy nebo zrušeny. Jednalo se celkem o čtyři akce v
rámci spolupráce partnerských měst. Budoucí projekty v oblasti mezinárodní spolupráce je
třeba směřovat až na rok 2021.
ad 3)
V lednu 2020 proběhla návštěva zástupců města Žďáru nad Sázavou v polském Lešně.
Návštěvy se účastnilo vedení města, člen rady města, vedoucí odboru školství, kultury,
sportu a marketingu a předseda Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci. Ing. Dokulil
připravil krátkou prezentaci z návštěvy a sdělil, že obě města mají zájem o co nejširší
spolupráci v oblasti školství, zdravotnictví, kultury nebo sportu. Příkladem konkrétní
spolupráce je plánovaná družba mezi žďárskou zdravotní školou (SZŠ a VOŠZ) a VŠ J. A.
Komenského v Lešně.
ad 4)
Host zasedání Mgr. Lenka Šimo představila ve své prezentaci Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o dobrovolnou zájmovou nevládní organizaci, která
sdružuje obce s významnými historickými a kulturními památkami. Sdružení vzniklo v roce
1990 a má aktuálně 209 členů. Sdružení se zaměřuje na popularizaci kulturního dědictví,
pořádání výstav, seminářů a konferencí. Pro jednotlivá města je členství spojeno s mnoha
výhodami v oblasti propagace, vzájemné spolupráce nebo možnosti čerpání z fondů
zaměřených na obnovu památek. Je partnerem Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a jiných institucí v ČR i zahraničí.

Členský příspěvek je 1,20 Kč na obyvatele + 3.000 Kč ročně. Komise vyhodnotila možný
vstup do sdružení jako pozitivní a přijala následující usnesení.
Usnesení
Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci doporučuje radě města vstup města Žďáru
nad Sázavou do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Komise dále navrhuje
radě města možnost uhradit vstupní členský příspěvek do sdružení z položky Mezinárodní
partnerství.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
SCHVÁLENO
ad 5)
Předseda komise Jiří Dokulil připravil články o partnerských městech, které byly postupně
publikovány ve Žďárském zpravodaji v období leden - květen 2020. Během zasedání
předseda poděkoval všem, kdo mu poskytli cenné informace při sestavování textů.
Komise se v budoucnu kromě mezinárodní spolupráce a problematiky partnerských měst
rovněž zaměří na regionální spolupráci a hledání nových možnosti rozvoje cestovního ruchu
našeho města, např. ve spolupráci s Českým dědictvím UNESCO.
Zapsala: Dana Hrstková
Ověřil: Ing. Jiří Dokulil

