
Zápis č.7 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 25.11.2015. 

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

Host : Ing.Enenkelová – vedoucí OŠKS 

                   Komise je usnášeníschopná. 

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

                   2)  Informace                      

                   3)  Diskuze 

                   4)  Závěr

 

ad 1)   Ing.Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise  a navrhl program jednání. 

                             Usnesení : Komise schvaluje navržený program jednání. 

                             Hlasování : 7/0/0   …… Usnesení bylo přijato 

 

ad 2) Ing.Enenkelová – Informovala přítomné o průběhu projektu Erasmus,týkající se oblasti 

                                      školství.Dále informovala o budoucí schůzce k projektu Erasmus na  

                                      radnici 8.12.2015 s nizozemskými partnery. 

 

           Ing.Pikrt – Obdržel mailovou pozvánku na setkání s představiteli partner- 

                             ského města Hoorn z Nizozemska na radnici dne 8.12.2015 v zasedačce 

                             MÚ II.patro, Pb I/108. Téma setkání  je projekt „Erasmus“.Možnost     

                             přítomnosti pro členy zahraniční komise bude zjištěno. 

                             Dále byla podána informace o účast fotbalového družstva MÚ Příbram na 

                            turnaji v německém partnerském městě Freiberg.Výsledek–nebyli poslední!! 

. 

 

ad 3)  Diskuze – Diskuze byla vedena v podobném duchu jako na posledním jednání – viz Zá- 

                           pis z jednání komise č.6 z 21.10.2015 

                           V diskuzi se všichni přítomní členové komise vyjádřili k nedostatku informa- 

                           cí  o vztazích města Příbram se zahraničím. Členové komise žádají vedení  

                           města o zajištění toku informací  o činnostech města směrem k zahraničí. 

                           Ze živé diskuze členů komise dále vyplynula výzva k vedení města, aby se  

                           zpracoval Návrh koncepce zahraničních vztahů Města Příbram pro další   

                           období. Opětovně se objevil požadavek možnosti vycestování do některého  

                           partnerského města. Rozpočet města 2016 by měl na toto pamatovat. 

                           Členové komise žádají pozvat pana starostu a místostarostu na příští jednání 

                           komise – zajistí Ing.Pikrt. 

 

ad4)  Ing.Pikrt – Příští jednání komise se uskuteční dne 27.1.2016 od 17.00h v salonku  

                           restaurace Švejk ( zajistí Ing.Šťastná). Termín byl stanoven po dohodě   

                           přítomných.                                    

                           Jednání komise bylo ukončeno v 17.45h  

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


