DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 10.4.2017
Zapojení města Uherské Hradiště do visegrádského projektu realizovaného v
partnerském městě Krosno
_________________________________________________________________
Důvod předložení:
Město Uherské Hradiště v rámci partnerských měst spolupracuje s městem Krosno od r. 2009 na
základě uzavřené dohody – viz. příloha č. 1.
Základní fakta:
Nyní jsme z partnerského města Krosno dostali nabídku spoluúčasti na projektu nazvaném
„XIV Festival pohraničních kultur Karpatské klimaty“ Krosno bude na tento projekt žádat o příspěvek
z Mezinárodního visegrádského fondu. Pokud budou úspěšní, budou z projektového rozpočtu jeho
účastníkům pokryty veškeré náklady na ubytování, stravu, program, a také část nákladů na cestu
z Uherského Hradiště do Krosna a zpět.
Projektu by se měli zúčastnit Město Zalaegerszeg z Maďarska, Město Uherské Hradiště z České republiky
a město Svidník ze Slovenska. Město Uherské Hradiště se bude podílet na prezentaci kulturních hodnot
a tradic v Krosnu na náměstí, propagaci, společné organizaci a účasti na konferenci V4, aktivním využívání
kontaktů s dalšími maďarskými/ slovenskými městy, sdruženími místních samospráv a evropských sítí
v rámci realizace projektu.
Termín realizace akce je stanoven od 18. do 20. srpna 2017.
Jako účastník projektu musí město Uherské Hradiště zaslat do Krosna tyto dokumenty :
- Souhlas města Uherské Hradiště podepsaný zákonným zástupcem města – viz. příloha č. 2
- Prohlášení o právní formě - originál
- Osvědčení o registraci daňového identifikačního čísla (DIČ) – úředně ověřené
- Usnesení o jmenování zákonného zástupce – úředně ověřené
Vzhledem k tomu, že rozhodování o spolupráci obce s jinými obcemi je vyhrazeno zastupitelstvu,
je nutné, aby byl souhlas města uvedený v příloze č. 2 zastupitelstvem schválen.
Závěr – doporučení zpracovatele:
Navrhujeme schválit Souhlas města Uherské Hradiště s jeho účastí na visegrádském projektu partnerského
města Krosno, dle předloženého návrhu.
Zpracoval:
Ing. Aneta Bačíková, ÚKS
V Uh. Hradišti dne 22.2.2017
Přílohy:
č. 1 - Dohoda o spolupráci
č. 2- Souhlas města UH

