
Zápis č.3 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 15.4.2015. 

Přítomno :  Celkem 5 členů + koordinátorka  - v.z.p.Walenková (viz prezenční listina). 

Omluveni : Mgr.Mezera, Ing.Michvocík 

Hosté        : p.Jiří Kužel – hlavní manažer projektu MOS 

Program :  1) Zahájení, přivítání, přivítání členů komise i hosta,rámcový program jednání 

                   2) Prezentace projektu MOS   

                   3) Pozvánka na jednání starostů v rámci ORP Příbram dne 22.4.2015 (MOS) 

                   4) Seznámení se žádostí o poskytnutí finanční podpory v r.2015                  

                   5) Různé 

                   6) Závěr 

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

                             nepřítomné členy komise. 

 

ad 2)   p.Jiří Kužel – Seznámil podrobně přítomné s projektem Meziobecní spolupráce, 

                                 s jeho hlavními tématy, kterými jsou : školství, sociální služby,odpady, 

                                 doprava, turistický ruch a aglomerace. 

                                Dále popsal jednotlivé problémové okruhy jednotlivých témat,popsal cíle, 

                                jichž by mělo být dosaženo a hlavní opatření k jejich dosažení. 

                                Dosažení těchto cílů je možné především spoluprácí starostů v ORP Pří- 

                                bram s možným přesahem do sousedních ORP. Dobrou výchozí pozicí 

                                by bylo založení Dobrovolného svazku obcí v ORP Příbram, který by ná- 

                                sledně řešil všechna témata ve prospěch všech obcí svazku. 

                                Po ukončení prezentace projektu MOS zodpověděl p.Kužel všechny do- 

                                tazy přítomných. 

 

ad 3)  Ing.Pikrt -  Pozval členy KZ a MOS na II.jednání starostů ORP Příbram konané dne 

                            22.4.2015 v jednacím sále ZM v Pb I/121 (býv.RD) od 14.00h. Na tomto 

                            setkání starostů bude prezentován Projekt MOS po jednotlivých tématech 

                            s možností (dle dohody starostů) vzniku DSO (dobrovolný svazek obcí)   

                            ORP Příbram. 

                                  

 

ad4)  Ing.Pikrt – seznámil přítomné s ústní žádostí Krajské organizace česko-ruské společnos- 

                           ti (p.Černohorský) o dotaci na pobyt 10 ruských dětí-studentů + 2 pedagogo- 

                           vé ve výši 60.000,-Kč.Bylo mu sděleno, že musí podat na Město Příbram pí- 

                           semnou žádost, která bude dle zásad řešena. 

                           V této souvislosti se členové komise shodli na tom, že by mělo být  

                           vyhlášeno 2.kolo dotací v oblasti – Podpora-oblast zahraničí.Tato   

                           položka je rozpočtována na rok 2015 částkou 500.000,-Kč.Dosud  

                           je vyčerpáno v 1.kole 5.000,-Kč. 



 

 

 

 

ad 5)  Různé – V diskuzi mezi jednotlivými členy komise se projevil zájem členů komise o to, 

                        aby se v rámci své práce v KZ a MOS mohli zúčastnit některé akce v partner- 

                        ských městech s navázáním osobních kontaktů v daných oblastech (sport, 

                        kultura, školství, životní prostředí apod.). Mohlo by se jednat i návštěvu veletr- 

                        hů, hudebních festivalů.Komise navrhuje toto realizovat po uskutečnění 2 kola    

                       dotací z volných finančních prostředků. 

 

 

                        Příští jednání komise se uskuteční dne 20.5.2015 po dohodě přítomných                 

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

                        změna  mailem) od 16 hodin. 

 

ad 6)  Jednání komise bylo ukončeno v 17.30 hod. 

                         

                          

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


