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Pro mimořádné jednání zastupitelstva města dne: 20.1.2016  
Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury  
Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města  

 
 

 
 

  
Zahraniční spolupráce města Svitavy 

 

Důvodová zpráva: 

 

1) V letošním roce pozbude platnosti smlouva o spolupráci partnerských měst Svitavy a Ţiar  
nad Hronom ve Slovenské republice. Počátkem února letošního roku navštíví delegace města 
Svitavy město Ţiar nad Hronom a v rámci oslav 770. výročí od zaloţení města zde podepíší 

novou smlouvu na další pětileté období. Předkládáme zastupitelstvu města návrh smlouvy o 
partnerské spolupráci obou měst. Smlouva bude rovněţ vyhotovena ve slovenském jazyce.  

2) Delegace města Svitavy navštívila koncem minulého týdne polské město Lądek-Zdroj a 
obě města se dohodla na úzké spolupráci při tvorbě společných přeshraničních projektů. 
Předkládáme zastupitelstvu města návrh Předběţné dohody o partnerské spolupráci obou 

měst. 
3) V návaznosti na výše uvedenou Česko-polskou přeshraniční spolupráci tvoří město Lądek-

Zdroj projekt, jehoţ partnerem by mohla být naše příspěvková organizace Městské muzeum a 
galerie ve Svitavách. Nyní probíhá tvorba projektového záměru a dle projektových pravidel je 
třeba souhlas zastupitelstva města s partnerstvím Městského muzea a galerie ve Svitavách 

v projektu Česko-polské přeshraniční spolupráce Interreg - VA v roce 2016. Ze strany naší 
organizace půjde o projekt půdní vestavby a dalších úprav v budově muzea v rozsahu cca 12 

mil. Kč s 15% spoluúčastí partnera.  
 
Texty smluv jsou přiloţeny. 

  
 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

a) Smlouvu o spolupráci mezi městem Svitavy a městem Ţiar nad Hronom ve Slovenské 

republice a Předběţnou dohodu o partnerské spolupráci mezi městem Lądek-Zdrój v 

Polské republice a městem Svitavy dle předloţených návrhů 

b) partnerství příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách s městem 

Lądek-Zdroj v Polské republice v projektu Česko-polské přeshraniční spolupráce 

Interreg - VA v roce 2016 

Z: vedoucí odboru školství a kultury  

 

 

 

 
Příloha: Návrhy smluv 

 



     

 
 

 
 
 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 
 

mezi 
 

MĚSTEM  SVITAVY   

V  ČESKÉ  REPUBLICE 
 
 

a 

 

MĚSTEM ŢIAR NAD HRONOM 

VE  SLOVENSKÉ  REPUBLICE 
 

 

 

MĚSTO SVITAVY 

 

zastoupené 
 

panem Mgr. Davidem Šimkem – starostou města Svitavy 

 

a 

 

MĚSTO ŢIAR NAD HRONOM  

 

zastoupené 
 

panem Mgr. Peterem Antalem  – primátorem města Ţiar nad Hronom 

 

 

Města Ţiar nad Hronom a Svitavy (dále jen smluvní strany) oceňují význam dvoustranné 
spolupráce jako jeden z faktorů rozvoje regionů 

- s cílem rozvíjení mezinárodní spolupráce 
- deklarují projevenou snahu sblíţení smluvních regionů prostřednictvím rozvoje 

mezinárodní spolupráce 
- v souladu s upřesněním a ustanoveními dvoustranných podmínek a jejich 

kvalitativního směřování 

- na základě výsledků uplynulého pětiletého období 
a dohodla se uzavřít následující smlouvu.  



Článek 1 

 

Obě smluvní strany budou podporovat a rozvíjet své vztahy a kontakty ve všech 

oblastech, spadajících do jejich kompetencí, v oblasti hospodářské, kulturní a obchodní 
spolupráce mezi smluvními regiony v souladu s právními předpisy závaznými ve 
Slovenské republice a v České republice.  

 
Článek 2 

 

a) Smluvní strany potvrzují, ţe v oblasti hospodářského rozvoje a turistického ruchu 
budou iniciovat a podporovat hospodářský rozvoj.  

b) Smluvní strany budou napomáhat při výměně obchodního zboţí, při navazování 
kooperace vytvářející podněty pro hospodářskou činnost na území smluvních regionů, 

iniciovat a podporovat kontakty hospodářských spolků, ulehčovat vzájemné kontakty 
vedení smluvních stran, organizací a firem ve smluvních regionech a podporovat oběh 
hospodářských informací.  

 

Článek 3 

 

Smluvní strany potvrzují, ţe v oblasti školství a kultury budou iniciovat a podporovat 
spolupráci škol a školských zařízení, které jsou ve zřizovací působnosti smluvních stran, 

s cílem koordinace profilu dohody, výměny skupin, za účelem  intenzivního studia jazyků, 
a kultury smluvních stran, spolupráce uměleckých souborů i regionálních středisek kultury 

a organizování společných akcí v oblasti kultury, sportu, umění a pod.  
 

Článek 4 

 

Smluvní strany potvrzují, ţe v oblasti ţivotního prostředí budou spolupracovat při tvorbě 

společných projektů podílejících se na zlepšování stavu a ochraně ţivotního prostředí 
v jejich regionech. 

Článek 5 

 

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o termínech hospodářských, vědeckých, 

kulturních a sportovních akcí.  
 

Článek 6 

 

Obě smluvní strany si přejí, aby jejich spolupráce měla pragmatický a účinný charakter. 

Za tímto účelem smluvní strany schválí konkrétní programy spolupráce na dvouleté 
období, jako dodatek této smlouvy, kde konkrétně vymezí jednotlivé akce a činnosti.  

 

Článek 7 

 

Výdaje, vyplývající ze spolupráce mezi smluvními stranami, budou financovány podle 
podmínek určených jednotlivě pro kaţdý případ a po dohodě všech zúčastněných stran. 
 

Článek 8 

 

Tato smlouva se uzavírá na období pěti let a po dohodě smluvních stran můţe být 
obnovena na další období. Smlouvu lze vypovědět ve lhůtě šesti měsíců. Výpovědní lhůta 



začíná běţet první den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém smluvní strana 

uplatnila výpověď.  
 

Článek 9 

 

Smlouva můţe být pozměněna z podnětu kterékoliv ze smluvních stran, bude-li tato 

změna akceptována oběma smluvními stranami.  
 

Článek 10 

 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichţ jsou dva ve slovenském jazyce a dva 

v českém jazyce a kaţdá ze smluvních stran si ponechá po jednom výtisku z kaţdého 
jazyka. Všechny výtisky mají stejnou váhu.  

 
Článek 11 

 

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu dobrovolně a váţně a svým podpisem potvrzují, ţe 
jí rozuměli a souhlasí s jejím obsahem. 

 
Článek 12 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 

 

 

Ve Ţiaru nad Hronom dne   .......... 

 

 

 

 

 

 

 

       Za město Svitavy                         Za město Ţiar nad Hronom                                                       
Mgr. David Šimek,  starosta                    Mgr. Peter Antal, primátor                                              
 

 

 

 

……………………………………                                           ..…………………………… 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                   
 

 
Porozumienie przedwstępne o współpracy partnerskiej 

między Gminą Lądek-Zdrój (Polska) 
oraz Miastem Svitavy (Czechy) 

 
 

Předběžná Dohoda o partnerské spolupráci 
mezi městem Lądek-Zdrój (Polská republika) 

a městem Svitavy (Česká republika) 
 

 
Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju / Město Lądek-Zdrój 
Roman Kaczmarczyk - Burmistrz / Starosta 
57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31 
 
a  
 
Urząd Miejski Svitavy / Město Svitavy  
Mgr. David Šimek - Starosta 
568 02 Svitavy, T.G.Masaryka 5/35 
 

§ 1 
 

Uwzględniając przyjazną współpracę między obu miastami, ich mieszkaocami, instytucjami 
i organizacjami Burmistrz Lądka-Zdroju oraz Starosta Miasta Svitavy zawierają niniejsze porozumienie 
będące wyrazem ich woli do podejmowania starao o kontynuację i rozwijanie istniejącej współpracy, 
a tym samym o umacnianie dobrych stosunków między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i 
Republiki Czeskiej.  

 
Vzhledem přátelské spolupráci mezi oběma městy a obyvateli těchto měst, institucemi  

a organizacemi, uzavírá starosta města Lądek-Zdrój a starosta města Svitavy tuto dohodu jako výraz 
vlastní vůle a úsilí v pokračování a rozvíjení stávající spolupráce, a také posilování dobrých vztahů mezi 
polským a českým národem.  
 

§ 2 

1. Oba miasta będą umacniad współpracę między administracjami, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi i mieszkaocami, w szczególności w następujących dziedzinach: nauka  

i edukacja, kultura i sprawy społeczne, infrastruktura i gospodarka.  

2. W dziedzinie nauki i edukacji wspierana będzie prowadzona od szeregu lat współpraca  

w dziedzinie nauki i edukacji między jednostkami oświatowymi. 



3. W ramach kooperacji w dziedzinie kultury oba miasta dążyd będą do dalszego rozwijania 

współpracy między instytucjami kultury, a także między organizacjami, stowarzysze niami  

i inicjatywami prowadzącymi działania służące promocji kultury obu narodów. 

4. W ramach transgranicznego rozwoju regionu, wykorzystywane będą wzajemne kontakty do 

rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury poprzez realizację wspólnych projektów, 

wymianę doświadczeo dla skutecznego rozwiązywania problemów związanych z ochroną 

środowiska oraz gospodarką.  

 

1. Obě města budou posilovat spolupráci mezi správními orgány, institucemi, nevládními 

organizacemi a občany, zejména v těchto oblastech: věda a vzdělávání, kultura a sociální věci, 

infrastruktura a ekonomika. 

2. V oblasti vědy a vzdělávání bude podporována mnohaletá spolupráce v oblasti vědy  

a vzdělávání probíhající mezi osvětovými institucemi. 

3. V rámci spolupráce v oblasti kultury budou obě města usilovat o další rozvoj spolupráce mezi 

kulturními institucemi a mezi organizacemi, sdruženími a iniciativami provádějícími aktivity 

zaměřené na podporu kultury obou národů. 

4. V kontextu přeshraničního rozvoje regionu, v rámci kterého budou využity vzájemné kontakty  

k hospodářskému růstu a rozvoji infrastruktury prostřednictvím společných projektů, výměny 

zkušeností za účelem účinného řešení problémů týkajících se životního prostředí  

a hospodářství.  
 

§ 3 
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Jego wypowiedzenie możliwe jest w formie 

pisemnej na 6 miesięcy przed planowanym czasem jego unieważnienia.  
 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Její vypovězení je možné podat v písemné podobě  
6 měsíců před plánovaným výpovědním termínem.  
 

§ 4 
Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, przy czym oba teksty są obowiązujące 

na równych prawach. 
 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě znění mají stejnou váhu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….                                                                        …………………………………………. 
            Roman Kaczmarczyk                                                                                     Mgr. David Šimek 
         Burmistrz Lądka-Zdroju                                                                               Starosta města Svitavy 
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