
Zápis z jednání Komise zahrani ční 
 
Datum: 30.01.2023 
 
Účast: Bc. Denisa Kotková (předsedkyně komise), Mgr. Michaela Nohová, Václav Černý, Michal Gerčák 
(komise je usnášeníschopná, přítomno 4 ze 7 členů) 
 
Omluveni: Mgr. Simona Luftová a Bc. Josef Chamula 
 
Neomluvena: Mgr. Markéta Škodová 
 
Koordinátorka: Jana Klímová, DiS. 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Schválení programu jednání 
3. Seznámení členů komise a podepsání prohlášení mlčenlivosti 
4. Seznámení s dotačními programy na rok 2023 
5. Seznámení členů komise s kritérii hodnocení podaných žádostí 
6. Seznámení členů komise s podanými žádostmi 
7. Diskuze 
8. Závěr 

 
ad 1) Zahájení jednání komise předsedkyní, přivítání všech přítomných. 
 
ad 2) Schválení programu jednání 
Hlasováno – pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 3) Seznámení členů komise a podepsání prohlášení mlčenlivosti. 
 
ad 4) Předsedkyně komise seznámila členy s dotačním programem – Zahraniční a meziobecní 
spolupráce 2023 a se systémem Kadmin, který slouží žadatelům k podávání žádostí. K nahlédnutí do 
systému obdrží noví členové komise přístupová hesla. V rámci tohoto bodu programu jednání komise 
navrhuje změnu programu pro následující rok. Návrh této změny bude projednán na květnovém setkání 
komise. 
 
ad 5) Seznámení členů komise s jednotlivými kritérii hodnocení podaných žádostí. 
V rámci tohoto bodu programu jednání komise navrhuje, aby byly v dotačním programu pro následující 
rok stanoveny jednotlivé povinné body závěrečné zprávy, která je součástí vyúčtování projektu za dané 
období. Návrh této změny bude projednán na květnovém setkání komise. 
 
ad 7) Diskuze 
Komise souhlasí s návrhem OŠKS a doporučuje uspořádat akci VISIT PŘÍBRAM 2023 společně s akcí 
PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ 2023 ve stejném termínu. 
 
ad 8) Poděkování předsedkyně všem přítomným za účast na prvním jednání Komise zahraniční. 
 
 
 
Termín p říštího jednání Komise zahrani ční byl stanoven na pond ělí 06.03.2023 v 17:00 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Jana Klímová, DiS. v. r.           V Příbrami dne 30.01.2023 
Souhlasí: Bc. Denisa Kotková, předsedkyně komise zahraniční v. r. 
 


