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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

Dohodu o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň(Česká republika).









































Dôvodová správa


Zástupcovia oboch miest sa na pracovnom stretnutí dohodli, že uzavrú                        Dohodu a spolupráci medzi mestami Žilina (SR) a Plzeň (ČR). 

Obe strany budú podporovať a prehlbovať kontakty hlavne v nasledovných oblastiach:

	verejná správa

školstvo a šport
kultúra
cestovný ruch.

Prvé kontakty sa začali v oblasti mládežníckeho športu, konkrétne mládežníckeho hokeja. V budúcom roku na jar sa recipročne zúčastnia na hokejových turnajoch v oboch mestách mládežnícke mužstvá. Postupne chceme rozvinúť spoluprácu aj na iné športy (futbal, florbal, basketbal,...).

Vzhľadom na to, že v meste Plzeň sa dlhodobo zaoberajú problematikou cyklistickej dopravy a sú v Českej republike na poprednom mieste v realizácii tejto problematiky, chceme využiť ich skúsenosti pri realizácii cyklistickej dopravy v Žiline.

Ďalšou aktivitou oboch miest bude výmena skupín,  súborov, divadiel na jednotlivých akciách oboch miest (Staromestské slávnosti, Svätojánska noc, Kultúrne leto,... ). Na budúci rok uvažujeme počas Kultúrneho leta začať s prvým ročníkom Dní európskej kultúry v Žiline, kde chceme v spolupráci s partnerskými mestami prezentovať kultúru Českej republiky                      a Poľskej republiky.  

Postupnou spoluprácou chceme rozvinúť aktivity na všetky oblasti, ktoré sú v dohode. K tomu môže prispieť aj Slovenské centrum v Plzni.

   Dohoda bude podpísaná na dobu dvoch rokov s tým, že sa po dvoch rokoch                       prehodnotí a mestá sa dohodnú na ďalšej forme spolupráce.




                                                                                           Ing. Pavel Požoni     
                                                                               zástupca prednostu MsÚ v Žiline



 

V Žiline, 1. októbra 2008




Dohoda o spolupráci  miest 
uzatvorená medzi


Mestom Žilina, Slovenská republika

a

Mestom Plzeň, Česká republika


           
Mesto Žilina a Štatutárne mesto Plzeň uzatvárajú túto dohodu o spolupráci miest                za účelom podpory a rozvoja priateľstva medzi týmito mestami v nasledujúcich oblastiach:

1.  Verejná správa,

kde si budú zainteresované strany vymieňať informácie a skúsenosti vo všetkých oblastiach obecnej politiky, rozvoja miest a miestnej správy.

2.  Školstvo a šport,

kde obe mestá vytvoria podmienky pre rozvoj partnerských vzťahov, a to v oblasti predškolskej výchovy a základného školstva, stredného a vysokého školstva a v rozvoji športových aktivít na všetkých úrovniach.

3.  Kultúra,

kde účastníci dohody vytvoria podmienky pre vznik partnerských vzťahov medzi kultúrnymi inštitúciami a rôznymi spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v oboch mestách a pre rozvoj vzájomných kultúrnych výmen a poznaniu venovanému kultúrnej rozmanitosti oboch národov.

4.  Cestovný ruch,

kde budú spriatelené mestá vytvárať podmienky pre spoločnú propagáciu miest a ich okolí za účelom zvýšenia počtu turistov a skvalitnenia služieb v oblasti cestovného ruchu.


Obe mestá sa dohodli, že budú vzájomne koordinovať spoločné aktivity, a na túto činnosť delegujú zodpovedných pracovníkov.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu dvoch rokov odo dňa jej podpisu. Po uplynutí tejto lehoty vyhodnotia obe mestá vzájomnú spoluprácu a dohodnú sa, akou formou sa budú vzťahy medzi obomi mestami ďalej rozvíjať.



– 1. –
Táto dohoda o spolupráci miest vstupuje do platnosti dňom jej podpisu.

Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v každom jazyku a oba texty sú zhodné.

Ako výraz súhlasu, podpisujú túto dohodu zúčastnené strany prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov.


















   		  Ivan  Harman                                                         Pavel  Rödl
       primátor  mesta Žilina                                            primátor mesta Plzeň
         Slovenská republika                                                  Česká republika
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