
Zápis č.6 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 21.10.2015. 

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

                   Komise je usnášeníschopná. 

Omluveni : Mgr.Sobotková, Mgr.Mezera 

Hosté        :  --- 

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

                   2)  Návštěva čínské delegace na radnici                     

                   3)  Informace návštěvě Číny s delegací Středočeského kraje                    

                   4)  Projednání dopisu z partnerského města Hoorn v Nizozemí a pozvání partner- 

                        měst na oslavy 800. let založení města 

                   5)  Diskuze 

                   6)  Závěr

 

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

                             členy komise a navrhl program jednání. 

                             Usnesení : Komise schvaluje navržený program jednání. 

                             Hlasování : 5/0/0   …… Usnesení bylo přijato 

 

ad 2)   Ing.Pikrt – Informoval přítomné o návštěvě čínské delegace na radnici a schůzce s ve- 

                             dením města.O této návštěvě nikdo z komise nevěděl, informace byly pou- 

                             ze z tisku.V případě pozvání se mohl některý z členů zahraniční komise  

                             zúčastnit jednání, neboť účast na takovýchto jednáních se zahraničními  

                             partnery by měla být jednou z aktivit členů komise. 

 

ad3)  M.Gerčák – Seznámil přítomné s návštěvou Číny, které se zúčastnil společně s delegací 

                             Středočeského kraje.Středočeský kraj zde ve městě………zřídil své zastou- 

                             pení s možností navázání kulturních,sportovních,obchodních a společen- 

                             ských vztahů.   
 

ad4) Ing.Šťastná – Informovala přítomné o dopisu z partnerského města Hoorn v Nizozemí, 

                              ve kterém bylo město Příbram vyzváno k vyhodnocení vzájemných part- 

                              nerských vztahů a k návrhu úrovně vztahů do budoucna. Partneři z Hoornu 

                              v dopisu uvádí snížení intenzity vzájemných kontaktů a vyzývají město  

                              Příbram k vyjádření do budoucnosti. 

                              Dále informovala o plánované cestě pana starosty do partnerského města 

                              Freiberg (SRN) v listopadu 2015 u příležitosti fotbalového turnaje.Pan  

                              starosta pojede s pozvánkou pro partnerské město v roce 2016 na oslavy 

                              800. let založení města Příbram. 

                              Taktéž informovala o záměru pozvání všech partnerských měst na oslavy 

                              města v příštím roce 2016. 



 

ad5)  Diskuze – 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 ob- 

                           dobí. 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. 

 

 

ad4)  Ing.Pikrt – Příští jednání komise se uskuteční dne 25.11.2015 od 17.00h v salonku  

                           restaurace Švejk. Termín byl stanoven po dohodě přítomných. 

 

ad5)  Ing.Pikrt – Jednání komise bylo ukončeno v 18.00h  

 

 

 

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


