NÁVRH

obsahu Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Budišov nad
Budišovkou (ČR) a obcí Marianka (SR) na rok 2010 a další období.
Navrhovaný a již uskutečněný postup:
22. 2. 2010 návrh projednala Městská rada v Budišově nad Budišovkou
3/3/2010 návrh schválilo zastupitelstvo města Budišov nad Budišovkou
11. 3. 2010 se koná společné zasedání obou zastupitelstev
Doplnit aktivity – Marianka
Obecné ustanovení:
Partnerská smlouva bude podepsána (zpracována dle následujících textů) nejdéle do
15. dubna 2010. Starostové obcí zároveň rozhodnou o tom, kdo bude na té či oné
straně organizačně, technicky i administrativně zodpovídat za plnění a kontrolu
smlouvy a za pravidelný kontakt s partnerem.
Nejdéle v červnu 2010 bude zpracován projekt, jímž partneři přihlásí o grant z Fondu
mikroprojektů československého příhraničí (období 2007 – 2013). K tomu přijala již
Městská rada v Budišově nad Budišovkou dne 1. 2. 2010 potřebné usnesení.
Obecně platí, že náklady spojené s aktivitami schválení smlouvy a jejího plnění si
hradí každá strana samostatně. V dalším období se předpokládá i případná společná
dohoda o úhradě nákladů, totéž platí i pro další prostředky získané z grantu, jejichž
využití se musí řídit rozpočtem projektu a zásadami jeho čerpaní stanovenými
poskytovateli grantu.

Body obsahu smlouvy:
1/ Úvodní preambule bude konstatovat postavení a identifikaci obou
subjektů, jejich cíle a zájmy.
Uvede dále, že základními oblastmi spolupráce by měla být tato činnost:
a/ vzájemné poznávání především formou cestovního ruchu. Občanům obou zemí
budou nabídnuty možnosti poznávání zajímavostí a přírodních krás
Moravskoslezského kraje (zejména Nízký Jeseník, CHKO Jeseníky) a Bratislavského
kraja (úpätí Malých Karpát, CHKO Karpaty). Předpokládají se pozdější vzájemné
osobní kontakty a spolupráce škol, sportovních oddílů, neziskových organizací,
kulturních i církevních subjektů.

K tomu účelu zajistit:
• 2x ročně vydat rozšířený Budišovský zpravodaj, který bude obsahovat aktuality
obou obcí (jedna polovina bude o Budišově nad Budišovkou, druhá polovina o
Mariance). List bude rozšiřován v obou obcích.
• Vydat speciální drobnou brožurku o možnostech a všech formách turistiky a
rekreace v oblastech okresu Opava a okresu Malacky, včetně možností
ubytování a dalších aktivit.
• K tomu také vytvořit virtuální (na webu obou obcí) „Cestovní kancelář
Marianka“ a „ Cestovní kancelář Budišov nad Budišovkou“. Aktualizované
nabídky obou kanceláří bude k dispozici občanům i dalším zájemců obou
oblastí.
• Pokusit se na obou stranách vyjednat s provozovateli zařízení cestovního ruchu
zvýhodnění občanů obou obcí při poskytování některých služeb.
b/V dalším pak bude předmětem spolupráce vzájemná výměna informací a
zkušeností z práce samospráv. Půjde o výměnu informací o projektech, rozvojových
plánech, činnosti komisí a o všem dalším, co souvisí s řízením a rozvojem města.
K tomu bude také na straně Budišova nad Budišovkou zřízena v místním a
regionálním tisku (Budišovský zpravodaj a list ČAS) rubrika „Jak to dělají
v Mariance“. Předpokládá se podobná rubrika (třeba na webu obce) v Mariance „ Jak
to dělají v Budišově nad Budišovkou“. V těchto rubrikách budou mít slovo především
zastupitelé, organizátoři kulturních a sportovních akcí, podnikatelé, učitelé – i
studenti a žáci.
c/ Třetím základním pilířem vzájemné spolupráce bude zajištění vhodných
informačních (a později možná i obchodních) kontaktů mezi podnikateli okresů
Opava a Malacky. K tomu účelu v rámci této smlouvy budou projednány a zpracovány
návrhy na druhy informačních i ekonomických aktivit. Smlouva předpokládá i
vytvoření společné „podnikatelské rady“, která by byla jakýmsi zastřešujícím orgánem
mezinárodní spolupráce podnikatelů. K ní pak využívat všech možností, které oběma
zemím nabízí legislativa Evropské unie.
Tyto zásady jsou rámcové. Po jejich projednání a doplnění a po nezbytných úpravách
bude smlouva upravena do podoby u takových smluv obvyklých. To znamená, že
budou doplněny termíny, odpovědnost etc.
V Budišově nad Budišovkou 2010-02-12
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