
Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci 

Zápis ze zasedání komise dne 17.05.2017 

 

Přítomni: Ing. Pavel Pikrt, Jana Valterová, Michal Gerčák, Ing. Ladislav Michvocík 

Omluveni: Mgr. Michal Mezera, Richard Šmucler,  

Host: Ing. Lea Enenkelová 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Zpráva o činnosti Odboru školství, kultury a sportu v oblasti zahraničí  

3. Dotační řízení pro rok 2018 

4. Diskuze – různé 

Ad1 Komise schvaluje program dnešního jednání – hlasováno 4 pro, 0 proti  

Ad2 Koordinátorka komise podala souhrnnou zprávu o činnosti odboru v oblasti zahraniční spolupráce 

za období 09/2016 – 05/2017. 

- Nejintenzivnější spolupráce probíhá především mezi Příbramí a německým Freibergem a 

holandským Hoornem (spolupráce Obchodní akademie Příbram s městem Freiberg na 

přípravě a realizaci mezinárodní studentské konference, účast úředníků MěÚ PB na 

fotbalovém turnaji ve Freibergu, účast Klubu tanečního sportu na tanečním turnaji ve 

Freibergu)  

- V roce 2016 navštívili Příbram zástupci partnerských měst u příležitosti oslav 800 let města 

Příbrami 

- V říjnu 2016 hostila Příbram mezinárodní konferenci mládeže partnerských měst zaměřenou 

na sociální služby ve městě 

- V lednu 2017 se Příbram prezentovala na veletrhu partnerských měst ve Freibergu  

- Na podzim 2017 proběhnou v Hoornu oslavy 25. výročí partnerství 

Ad3  

- Komise konstatovala, že dotační program pro zahraniční a meziobecní spolupráci pro rok 
2018 je třeba finančně posílit a to vzhledem k avizovaným projektům příbramských škol. 
V současné době probíhají intenzivní jednání některých škol o navázání spolupráce 
s obdobnými institucemi v Hoornu a Freibergu (Gymnázium Legionářů, Waldorfská škola, 
ZUŠ TGM, ZŠ Školní), 

- Komise doporučila rozšířit dotační program pro rok 2018 o nové téma – podporu meziobecní 

spolupráce, 

- Komise doporučuje v rámci dotačního programu pro rok 2018 podpořit projekty, které 

připomenou 100. Výročí založení Československa. 

- Hlasováno: 4 pro, proti 0 

Ad4 V rámci diskuze byla řešena účast a spolupráce členů komise při návštěvách delegací 

z partnerských měst v Příbrami.  

Datum: 12.6.2017 

Zapsala: Dagmar Janoušková  

Souhlasí: Ing. Pavel Pikrt, předseda KZMS 


