
Zápis č.2 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 12.3.2015. 

Přítomno : Celkem 5 členů + koordinátorka  (viz prezenční listina). 

Omluveni :Mgr.Mezera, p.Valterová 

Hosté : Ing.Vařeka – starosta města, Mgr.Švenda – místostarosta města 

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

                   2) Vyjádření hostů k činnosti komise                   

                   3) Projednání žádostí o poskytnutí finanční podpory v r.2015 

                   4) Meziobecní spolupráce (MOS) 

                   5) Nejbližší akce 

                   6) Různé 

                   7) Závěr 

 
ad 1)   Ing.Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise, hosty jednání a omluvil  

                             nepřítomné členy komise. 

 

ad 2)   Ing.Vařeka,Mgr.Švenda – Vyjádřili se k práci ZK a MOS, jak si představují činnost 

                             komise, náplň činnosti vzhledem k finančním možnostem daným rozpočtem 

                             města na rok 2015.Sdělili své názory a názory rady města na zahraniční 

                             vztahy.Velké zahraniční aktivity budou vyvinuty v příštím roce 2016 v sou- 

                             vislosti s pořádáním oslav 800 let od založení města. Připomněli také,že mi- 

                             mo zahraniční činnost má komise ve své náplni také meziobecní spolupráci, 

                            která je prezentována projektovou skupinou vedenou  panem Jiřím Kuželem. 

                             Takže i tímto směrem by komise měla vyvíjet aktivity.Manager p.Kužel bu- 

                             de pozván na příští jednání KZ a MOS,kde členy komise seznámí s projek- 

                              tem a jeho výstupy. 

                              Seznámili přítomné také s příčinou, proč byl zrušen halový turnaj mládeže, 

                              která byl v roce 2014 dohodnut ve francouzském Anoru a měl být zorgani- 

                              zován v Příbrami v roce 2015 – turnaj je přeložen na rok 2016, kdy se  

                              uskuteční v rámci oslav 800 let města. 

                              Starosta i místostarosta vyjádřili obecnou podporu mezinárodních aktivit a  

                              zájem na udržování mezinárodních partnerských vztahů, zvláště tam, kde  

                              jsou aktivity oboustranné. 

 

ad 3)   Ing.Šťastná – v rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky : 

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

                                        b)      500.000,-Kč – Zahraniční styky 

                             

                           a) Prostředky jsou rozpočtovány na dotační podporu projektů v zahranniční 

                               oblasti.  

                           b) Prostředky jsou rozpočtovány především pro financování nákladů spoje- 

                               ných se zahraničními návštěvami v Příbrami (noclehy, stravování,doprava) 



 

                           Komise projednala 2 žádosti spadající pod kategorii a) a to žádosti : 

                             

                            1. Gymnázium Příbram,Legionářů 402 – žádost o podporu 25.000,-Kč na  

                                úhradu nákladů spojených s charitativní akcí.Žádost vyhovuje  tématické- 

                               zadání jen částečně a komise navrhuje přidělit částku ve výši 5.000,-Kč. 

 

                             2. Vopička Jan (Fyzická osoba) – žádost o podporu výměnného pobytu 

                                  s partnerským městem Čechov (Rusko). 

                             Nebyla doložena povinná příloha k žádosti o dotaci,komise navrhuje 0,-Kč 

 

ad 4)   Ing.Pikrt –  Mimo zahraniční spolupráce je jednou z hlavních činností komise také  

                              oblast meziobecní spolupráce (dále MOS).Na MÚ pracuje projektová 

                              skupina MOS.Bylo dojednáno, že předseda komise pozve projektového 

                              manažera MOS pana Jiřího Kužela na příští jednání komise, kde bude pre- 

                              zentovat základní smysl a směry MOS v rámci ORP Příbram, tj.74 obcí + 

                              „Brdy“. 

                                                            

ad 5)   Ing.Pikrt + Ing.Šťastná – nejbližší akce :  

                              - 27. – 28.3.2015 – Konference o Brdech 

                              - 22.4.2015 – Jednání o MOS v rámci ORP Příbram,vznik Dobrovolného  

                                                     svazku obcí (DSO) 

                       

                              Na tyto akce jsou všichni členové komise zváni. 

.  

 

ad 6)  Různé – Komise navrhuje RM doplnit návrh „Náplň činnosti komise“ o činnost     

                        v oblasti MOS – meziobecní spolupráce.Toto zajistí manažer MOS p.Kužel.  

 

                     - Předseda zjistí stav zahájení stavebních oprav na Svaté Hoře  

v souvislosti s návštěvou  partnerů z Valle di Ledra a slavnosti ke 100.výročí  

vystěhování. 

 

                     -  Předseda zjistí, zda jde zaslat mailem členům komise materiál k MOS.                  

 

                        Příští jednání komise se uskuteční dne 15.4.2015 po dohodě přítomných                 

                        členů v  zasedací místnosti Zámečku  ( v případě změny místa bude  oznámena 

                        změna  mailem) od 16 hodin. 

 

ad7)    Jednání komise bylo ukončeno v 17.15 hod. 

                         

                          

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


