Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

7. 12. - 20. 12. 2007
Zavedení chodu kanceláře stálého zastoupení Ústeckého kraje při EU

Název, cíl a
důvod cesty:

Brusel, Belgie
Cíl: vyřízení všech nezbytných úředních formalit pro zahájení chodu
kanceláře SZ ÚK, účast na společenských akcích za účelem oficiálně
představit novou zástupkyni ÚK při EU
7. 12. 2007 (pátek)
10.00 hod – úklid kanceláře
15.00 hod – setkání zástupců českých a slovenských regionů v Českém
domě, prohlídka kanceláří v regionálním patře
17.30 hod – krátké setkání s Vladimírem Müllerem, velvyslancem ČR
v Belgii
18.00 hod – sjednávání pracovních schůzek
8. 12. 2007 (sobota)

Harmonogram
cesty:

17.00 hod – koncert Lenky Dusilové v Pražském domě, podávání
regionálních specialit během přestávek (Ústecký kraj měl stánek
s bílinskou kyselkou, Zlatopramenem, ústeckými klobásami a chlebem)
10. 12. 2007 (pondělí)
9.30 hod – prohlídka bytů pro zástupce ÚK v Bruselu (Rue Stevin, Rue du
Pascale, Avenue G.E. Lebon)
14.00 hod – pracovní oběd s velvyslaneckým radou Janem Vytopilem
(prodiskutování harmonogramu propagačních akcí ÚK na r. 2008 a
v rámci předsednictví ČR v Radě EU)
16.00 hod – úklid kanceláře
11. 12. 2007 (úterý)
10.00 hod – prohlídka bytů pro zástupce ÚK v Bruselu (Avenue
d´Auderghem, Rue de Treves, Square Marie Louisa)
14.00 hod – úklid kanceláře

17.00 hod - setkání s Milanem Feherem ze SZ ČR (projednání dodatku
k podnájemní smlouvě)
19.30 hod – setkání Cercle Tchèque (zástupců všech českých institucí,
firem a krajů) v Crosly Bowling, Bd de l´Empereur 36, Bruxelles
12. 12. 2007 (středa)
9.00 hod – prohlídka bytů pro zástupce ÚK v Bruselu (Avenue
Rennaisance, Rue de Spa, Rue le Titien)
13.00 hod – setkání s Petrem Polívkou, ředitelem Českého centra
v Bruselu (projednávání připravovaných akcí v r. 2008)
14.30 hod – zřízení běžného účtu zástupce ÚK v Bruselu u KBC bank,
Schumman sq., BXL
18.00 hod – vernisáž fotografií z českých regionů v Českém centru,
organizováno CzechTourismem – příležitost navázání vztahů se zástupci
všech českých regionů a českých institucí a firem v Bruselu
13. 12. 2007 (čtvrtek)
9.30 hod – zpracování materiálů na webovou stránku SZ ÚK v Bruselu
12.00 hod – pracovní schůzka s Michaelem Hackem, zástupcem sítě
ECRN v Bruselu (prodiskutování společných témat, prohlídka regionálního
patra Českého domu)
14.00 hod – schůzka s Evou Foltýnovou z Výboru regionů ohledně zajištění
vstupních karet do VR pro zástupce ÚK v Bruselu
15.30 hod – zřízení depozitního účtu v KBC bank (po zpracování údajů a
potvrzení zůstatku na běžném účtě)
17.00 hod – prohlídka bytu pro zástupce ÚK v Bruselu (Rue Royale)
19.00 hod – vánoční koncert v Českém centru
14. 12. 2007 (pátek)
10.00 hod – úklid kanceláře
13.00 hod – podepsání smlouvy s mobilním operátorem Proximus
14.30 hod - schůzka CzechRegu / zástupců českých regionů –
projednávání společenské akce Novoroční přípitek v Českém domě
17.00 hod – úklid kanceláře
17. 12. 2007
10.00 hod – vyhotovení podnájemní smlouvy na byt, vyřízení kauce na byt
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11.00 hod – setkání se Zdeňkem Laštovkou (projednání úhrady příspěvku
za akci Otevření Českého domu a projednání podnájemní smlouvy ke
kanceláři SZ ÚK v Bruselu)
13.00 hod – zpracování materiálů na webovou stránku SZ ÚK v Bruselu
14.30 hod – úklid kanceláře
18.00 hod – vypracování cestovní zprávy ze služební cesty v Bruselu za
období 3. – 7. 12. 2007
18. 12. 2007
10.00 hod – vyřizování administrativních a personálních záležitostí
(pracovní povolení, rezidentská víza, podnájemní smlouvy)
13.00 hod – vytváření harmonogramu akcí zastoupení ÚK na r. 2008
15.00 hod – příprava podkladů o aktuální činnosti kanceláře SZ ÚK na
poradu dne 7. 1. 2008
17.30 hod – úklid kanceláře
19. 12. 2007
10.00 hod – zajištění organizačního chodu kanceláře, vytváření databází
kontaktů, domlouvání pracovních schůzek
17.00 hod - setkání s Janem Vytopilem, velvyslaneckým radou na SZ ČR
při EU, ohledně plánování reprezentativních akcí Český bál (duben 2008)
a Czech Street Party (červen 2008)
19.00 hod – setkání s panem Alešem Králíkem, stážistou z Evropské
Komise DG Strategies, ohledně organizace StereoTypes National Party,
kde se bude ÚK prezentovat dne 26. ledna 2008
20. 12. 2007
8.00 hod – odjezd zástupce ÚK na letiště Bruxelles
9.35 hod – odlet z Bruselu
13.15 hod – přílet do Prahy

Průběh a
výsledky cesty:

Cílem této služební cesty bylo zahájit provoz kanceláře zastoupení
Ústeckého kraje v Bruselu, od běžného úklidu, vybavení, organizačního
zajištění, po přípravu podnájemní smlouvy, zřízení běžného a depozitního
bankovního účtu, podepsání smlouvy s mobilním operátorem, vybudování
sítě kontaktů pro budoucí spolupráci s Ústeckým krajem. Zástupkyně se
účastnila řady společenských akcí, při kterých vyhledávala kontakty
přínosné pro rozvoj ÚK (např. spolupráce s Michaelem Hackem,
zástupcem ECRN v Bruselu, Ivem Gombalou, zástupcem města ÚL
v Bruselu, navázání vztahů s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU,
některými asistenty z Evropského Parlamentu, zástupci ostatních českých
i slovenských krajů, zástupci českých firem, lobbyistických kanceláří a
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institucí). Zástupkyně rovněž zajistila přístup pro zástupce ÚK v Bruselu
do Výboru regionů, aby se jako pozorovatelé mohli účastnit plenárních
zasedání VR.
Všechny vytyčené cíle služební cesty v Bruselu ve dnech 7. 12. –
20. 12. 2007 byly splněny. Zástupkyně ÚK v současné době pokračuje
v aktivitách vedoucích k úspěšnému chodu kanceláře SZ ÚK.
Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Ing. Markéta Pokorná

Datum:

11. 1. 2007
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