Ústecký kraj - krajský úřad

Z PRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

25.4.2007

Název, cíl

Jednání pracovní skupiny (spolupráce mezi Ústeckým krajem,
Svobodným státem Sasko, Vládním prezídiem Drážďany a Vládním
prezídiem Chemnitz)

a důvod cesty:

Drážďany, SRN
Harmonogram
cesty:

25.4.2007 – 10 hodin začátek jednání
25.4.2007 – 13 hodin konec jednání
Účelem jednání pracovní skupiny byla příprava 1.zasedání řídícího výboru,
jehož jsou za česko stranu členy Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje,
Mgr. Lydie Šťastná, ředitelka Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ing. Aleš
Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana a které se bude konat
25.června 2007 v Chemnitz. Jednání by mělo trvat maximálně dvě hodiny,
jeho součástí by měl být oběd a případně prohlídka města.
V rámci zasedání řídícího výboru by měla být projednána možnost návrhu
projektu k finanční podpoře spolupráce státních správ a samospráv regionů
(ÚK, Chemnitz a Drážďany) v rámci „Cíle 3 – Program Sasko – Česká
republika 2007-2013“.
V tomto projektu by Ústecký kraj (resp.krajský úřad) vystupoval jako tzv.
„Lead Partner“, tj. byl by žadatelem, neboť Vládní prezídium Chemnitz a
Drážďany jsou již žadatelé v rámci INTERREG III A.

Průběh a
výsledky cesty:

Dalším bodem jednání, které bude projednáno na 1.zasedání řídícího
výboru, je uspořádání společného zahajovacího setkání krajského úřadu
Ústeckého kraje a obou vládních prezídií na Vládním prezídiu Drážďany.
Součástí tohoto setkání bude vzájemné přestavení obou státních správ a
samospráv včetně informací o nové správní reformě v Sasku. Tohoto
setkání by se měli zúčastnit kromě politických reprezentací všech
zúčastněných stran i všichni vedoucí pracovníci zúčastněných úřadů. Pro
finanční zajištění této akce předpokládá Vládní prezídium Drážďany, že by
získalo příspěvek od Saského ministerstva vnitra. Toto bude předmětem
dalšího jednání.
Kromě výše zmíněných bodů se předpokládá v rámci vzájemné spolupráce
uspořádání různých workshopů a seminářů z různých oblastí. Německá
strana navrhuje oblast dopravy, zemědělství, rozpočet/finance, ochrana
před katastrofami, cestovní ruch, územní plánování. K tomuto je nutné, aby
se ÚK k navrhovaným tématům vyjádřil, případně doplnil své návrhy.

Cestující:

Ing. Michaela Tobiášová, odbor KH

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet ÚK

Zpracoval:

Ing. Michaela Tobiášová, odbor KH

Datum:

27.4.2007
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