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C E ST O V N Í

ZP R Á V A

ze služební zahraniční cesty
5.6.- 8.6. 2007
Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

Brusel (Belgie) – organizace slavnostního otevření „Českého domu“
11.10.2007, projednání záležitostí zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu a
organizace jeho zázemí v Českém domě, účast na semináři „Využití
mimorozpočtového financování pro regionální projekty“ a návštěva 70.
plenárního zasedání Výboru regionů

Program návštěvy v Bruselu:
1. den – 5.6. 2007
odjezd : úterý 5.6.07 – 7:00 hodin
příjezd do Bruselu – 17:30
ubytování v hotelu Ibis Brussels ctr st Catherine
18:30 – prohlídka Bruselu

Harmonogram
cesty:

2. den – 6.6. 2007
10:00 - účast na semináři „Využití mimorozpočtového financování
pro regionální projekty“ – Pražský dům v Bruselu (Avenue
Palmerston 16)
15:00 – návštěva 70. plenárního zasedání Výboru regionů (budova
Evropské komise, Charlemagne, Rue de la Loi 170)
20:00 – účast na slavnostním večeru u příležitosti 5. výročí založení
Pražského zastoupení v Bruselu a založení České podnikatelské
reprezentace při EU (Avenue Palmerston 16)
3. den – 7.6.2007
10:00 – pracovní jednání se zástupci Stálého Zastoupení a zástupců
Zastoupení krajů, týkající se organizace slavnostního zahájení
provozu budovy Trone a organizace pronájmu ploch jednotlivým
Zastoupením (Rue Caroly 15)
16:00 – pracovní jednání se zástupci regionů v Pražském domě a
jednání s krajem Karlovarským
4. den – 8.6.2007
10:00 – odjezd z Bruselu
20.15 – příjezd do ČR

Průběh a
výsledky cesty:

Průběh pracovní cesty
V první části pracovní návštěvy se zástupci Ústeckého kraje

zúčastnili semináře pro hejtmany krajů České republiky nazvaného „Využití
mimorozpočtového financování pro regionální projekty“, který se konal
v Pražském domě. Seminář měl ambici informovat o rozvíjejícím se trhu
spolupráce veřejného a soukromého sektoru na poli infrastrukturních ,
vzdělávacích a zdravotnických projektů. Společným cílem je, po vzoru
vyspělých západoevropských států, napomoci efektivní spolupráci a
angažovanosti privátního sektoru při realizaci těchto projektů. Seminář
představil mimorozpočtové financování jako specifickou podskupinu PPP a
jeho výhody i limity, typy konkrétních projektů, jež lze touto metodou
s úspěchem realizovat včetně odhadu nákladů na odstartování takového
projektu. Popsal životní cyklus projektu, nutné kroky při implementaci a
výběr poradců a partnerů. Dále se zaměřil na parametry smlouvy mezi
veřejným subjektem a soukromým konsorciem a představil již realizované
projekty na místní úrovni, ale i příklady PPP projektů z Anglie a Rakouska.
Poté následovala diskuze, zda je tento druh financování pro kraje a města
atraktivní či nikoliv a zda lze uplatnit tento model při realizaci projektů na
regionální a místní úrovni. Úvodní slovo pronesl zástupce Hlavního města
Prahy Martin Dub a Petr Šebek, ředitel Stálé kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu. Během semináře vystoupili s příspěvky advokátní kancelář
Kocián-Šolc-Balaštík, techničtí poradci společnosti Northcroft-ISA, dále
vystoupil pan Pascal Becker vice-chairman banky Dexia Komunalkrdeit
Vídeň a Barry Anderson a Fintan Bloomer z města Leeds v Anglii. Ve
spolupráci s Asociací PPP a PPP Centrem ČR se připravuje pod záštitou
Evžena Tošenosvského, předsedy Asociace krajů ČR, který byl též
přítomen, 4. výroční odborná konference Czech PPP FORUM ve dnech 21.
– 22. 6. 2007 v hotelu Diplomat v Praze 6.
Po skončení semináře se zástupci Ústeckého kraje zúčastnili 70.
plenárního zasedání Výboru regionů, na kterém vystoupil pan Harms,
zástupce Braniborska pro spolkové a evropské záležitosti, který se ve svém
příspěvku zabýval demografickou budoucností Evropy. S ohledem na
probíhající demografické změny Výbor Regionů doporučil zachovat práva a
zájmy všech generací, posílit práci pro všechny věkové skupiny a
přizpůsobit vzdělávací systémy rostoucímu počtu starších lidí. Další
příspěvky, které zástupci Ústeckého kraje vyslechli se týkali rozšíření EU
v roce 2006 a schopnosti integrovat nové členy. Se svým příspěvkem
vystoupili Isidoro Gottardo, radní města Sacile, dále Antto Liikkanen, člen
zastupitelstva města Rovaniemi, který se věnoval otázce kandidátských
zemí jako je Chorvatsko, Turecko a bývalá Jugoslávská republika a pan
Wolfgang Gibowski, státní tajemník, zástupce Dolního Saska, který hovořil
na stejné téma. Před odchodem zástupci Ústeckého kraje ještě vyslechli
projev premiéra Lucemburska pana Junkera.
Ve večerních hodinách se na osobní pozvání zástupci Ústeckého
kraje zúčastnili slavnostního večera v Pražském domě u příležitosti 5.
výročí založení Pražského zastoupení v Bruselu a založení České
podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE). Ještě před samotným vstupem
ČR do EU začala v Bruselu vznikat první zastoupení českých subjektů.
Nejdříve s potřebou určité aklimatizace a získávání aktuálních informací,
později s cílem aktivně se zapojit a přispět svým dílem k tvorbě evropského
dění. CEBRE a Zastoupení Prahy při EU byly prvními českými
zastoupeními na bruselské půdě. Letos v červnu tomu bylo právě pět let,
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kdy tato zastoupení začala hájit zájmy Hlavního města Prahy a českého
podnikatelského sektoru v Bruselu. Při oslavách došlo k setkání s
nejvýznamnějšími partnery a k poděkování za dosavadní spolupráci a
vstřícnost. Všechny přítomné pozdravil Martin Dub, pověřený vedením
zastoupení Prahy při EU a Blanka Jakubcová, ředitelka CEBRE. Večer
slavnostně zahájil ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, dále promluvil
velvyslanec Jan Kohout, Markéta Reedová, náměstkyně primátora Prahy
pro EU a zahraniční vztahy, Jan Wiesner, předseda Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Josef Cílek, vice-prezident
Hospodářské komory a Katharina von Schnurbein, tisková mluvčí
Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné
příležitosti. V průběhu večera se zástupci Ústeckého kraje osobně setkali
s přítomnými hejtmany a jejich asistenty, bývalým ministrem zahraničních
věcí Jozefem Zielencem, s pány Christianem Blatchfordem, Jiřím Horníkem
a Georgie Smidem, zástupci společností, kteří hovořili dopoledne na téma
PPP projekty, dále pak s ředitelem libereckého krajského úřadu Ing.
Bohdanem Tomášem, ředitelkou CEBRE Blankou Jakubcovou, zástupci
jednotlivých zastoupení ostatních krajů a dalšími.
V druhé části pracovní návštěvy v Bruselu proběhlo v budově
Stálého zastoupení ČR při EU pracovní jednání, které se týkalo organizace
slavnostního zahájení provozu budovy Trone nazvané „Český dům“ a
organizace pronájmu ploch jednotlivým zastoupením. Jednání se rozdělilo
do dvou částí. První na téma slavnostní otevření Českého domu, které se
bude konat 11. října tohoto roku, jeho organizaci, programu a otázce
participace krajů a prezentace jejich produktů. Akce se uskuteční v ulici
Caroly a bude pojata jako tzv. street party s prezentací krajů a dalších
českých institucí. Oslavy se budou konat v odpoledních a večerních
hodinách. V podvečer je plánováno slavnostní přestřižení pásky, předsedou
vlády Miroslavem Topolánkem, po kterém bude následovat prohlídka
rekonstruovaného Českého domu a recepce pro VIP hosty v prostorách
budovy stálého zastoupení ČR při EU. Ve večerních hodinách veřejnost
pobaví rockový koncert. Finanční podíl každého kraje včetně Prahy na tuto
akci je předpokládán v hodnotě 1000 Euro. Český dům se otevírá ve
spolupráci s asociací krajů. V současné době v českém domě bude sídlit 9
krajů. Praha, Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj má již své zázemí,
které nechtějí opustit. Olomoucký kraj se stále rozhoduje. 4 zastoupení
využívají služeb 3 osoby, ostatní zástupci zastoupení jsou zaměstnanci
krajů. Druhá část se zaměřila na smluvní ošetření pronájmu jednotlivých
ploch v českém domě, termín dokončení rekonstrukce a plánované
přestěhování zastoupení, rozdělení ploch a nákladů na provoz a další
otázky. Při této diskuzi, na návrh zástupců krajů a stálého zastoupení ČR,
zástupci Ústeckého kraje předběžně přislíbili představení svého případného
zástupce stálého zastoupení Ústeckého kraje u příležitosti slavnostního
otevření Českého domu a svou spoluúčast a prezentaci svého regionu při
tomto slavnostním aktu dne 11.10.2007. Konečné projednání a přípravy
organizačních věcí spojených s reprezentací krajů, slavnostním otevřením
budovy a záležitostí kanceláří je plánováno na měsíc září tohoto roku.
Spolucestující:

Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Miroslav Plánička, řidič
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Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Š. Varhulíková

Datum:

22.6.2007

4

