
Zápis č.1 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 25.2.2015. 

Přítomno : Celkem 7 členů + koordinátorka  (viz prezenční listina). 

 

Program :   1) Zahájení, přivítání, představení členů komise,rámcová program jednání 

                   2) Jmenování Komise pro zahraniční a MOS radou města, jmenování předsedy 

                        a koordinátorky. 

                    3) Statut činnosti komise a náplň činnosti komise 

                    4) Přehled navázaných partnerských vztahů, uzavřené smlouvy o partnerství, 

                        aktivita partnerů, oblasti spolupráce. 

                    5) Rozpočet města na rok 2015, finanční prostředky na mezinárodní spolupráci, 

                         další spolupráce, návrhy, plány. 

                     6) Různé 

                     7) Závěr 

 
ad 1)   Ing.Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise, kteří byli jmenováni radou   

                             města. Postupně byli představení všichni členové komise včetně koordiná – 

                             torky komise Ing.Šťastné. Byly doplněny kontakty na jednotlivé členy ko- 

                             se. Seznámil přítomné s návrhem programu jednání komise. 

 

ad 2)   Ing.Pikrt – Informoval o vzniku  7 členné komise + 1 koordinátor, schválení radou  

                             města, Ing.Pikrt – předseda. Ing.Šťastná – koordinátor za MÚ, komise je 

                             poradním orgánem rady města. 

 

ad 3)   Ing.Pikrt – Každý z členů komise obdržel statut činnosti komise a náplň činnosti komi- 

                             se.S oběma dokumenty se přítomní seznámili a doporučují RM je schválit 

                             s připomínkou :  V článku II bodech 2 a 7 vypustit termín „uvolněný radní“. 

 

ad 4)   Ing.Pikrt – Seznámil přítomné se všemi partnerskými vztahy, informoval o aktivitě  

                             jednotlivých partnerů a intenzitě vztahů. 

                             Partnerská města Příbrami :                                                                     
                             Hoorn (Nizozemí), Freiberg (Německo), Konigs-Wusterhausen (Německo), 

                             Altotting (Německo), Kežmarok (Slovensko), Čechov (Rusko), Villerupt 

                             (Francie), Anor (Francie), Lešnica (Polsko), Valle di Ledro (Itálie) 

                                                            

          Ing.Šťastná – předala všem členům komise písemný přehled všech partnerských vztahů   

                                se zahraničními městy a s uzavřenými smlouvami. Vyzdvihla největší  

                                aktivitu ze strany měst – Hoorn, Freiberg a Valle di Ledro.Sdělila, že  

                                hlavními oblastmi spolupráce je v oblastech školství, kultury a sportu. 

                                také připomněla, že u některých partnerských měst jsou navázané vztahy   



                                přímo na úrovni jednotlivých škol, institucí, sdružení , spolků, klubů. 

ad 5)   Ing.Pikrt + Ing.Šťastná – v rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky : 

                                                  500.000,-Kč – Podpora –oblast zahraničí dle Pravidel č.1/2014  

                                                  500.000,-Kč – Zahraniční styky 

                                                   Finančních prostředků je rozpočtováno málo, byl zrušen i loni 

                                                   dohodnutý turnaj  (v Anoru) v halové kopané, který se měl  

                                                   hrát v červnu v Příbrami z nedostatku financí. 

                                                  

                                               - členové komise si do příští schůzky komise promyslí možnosti, 

                                                  návrhy a náměty na činnost komise, budou zapojováni do čin- 

                                                  ností při zahraničních návštěvách v ČR. Oblasti spolupráce 

                                                  jsou především – kultura,školství a sport. 

 

ad 6)  Různé – v tomto bodě vystoupili všichni členové komise s názory na práci komise a vy- 

                        jádřili potřebu sejít se s vedením města (Mgr.Švenda) a prodiskutovat potřeby,  

                        možnosti a vůbec smysluplnost založení komise, vzhledem k přiděleným fi- 

                        nančním prostředkům. Z tohoto důvodů zajistí předseda komise účast 

                        Mgr.Švendy na příštím jednání komise. 

 

                        Příští jednání komise se uskuteční dne 12.3.2015 po dohodě všech členů 

                        v místnosti vedoucí  OŠKSIS ( v případě změny místa bude oznámena změna 

                        mailem) od 16 hodin. 

 

                        Při další diskuzi byly zachyceny další informace : 

 

                        - Město Hoorn – v současností běží projekt „Erasmus +“ do konce roku 2017 

                        - Město Kežmarok – spolupráce se soustřeďuje na největší jejich akci „ELRO“ 

                                                          což je velká městská slavnost evropský lidových řemesel. 

                        - Valle di Ledro – intenzivní vztahy, nejčastější návštěvy v ČR i v Itálii, dne  

                           25.5.2015 přijede do Čech 160 Italů na oslavy 100.vysídlení Italů do Čech za  

                           I.světové války, mimo jiné i do Příbrami, bude i mše u pomníku na Svaté  

                           Hoře. V Ledru mají jednu z ulic pojmenovanou „Via Příbram“ !!!! 

                         - Čechov – Vzájemná návštěva tak 1x za dva roky, poslední 4 lidi v Čechově 

                           v roce 2013, jinak každoročně reciproční výměna 10 dětí + 2 vedoucí na tá- 

                           boře. 

                         - Freiberg – aktivní partner, velké hornicé slavnosti ve Freibergu vždy  

                            v červnu daného roku, účasti na HFAD, Svatohorské šalmaji, apod.  

 

 

 

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt                           

 

 

 

 

 

 

 


