
 
ING. BC. ROBERT ZEMAN  
 
 

 
 
 

U STUDÁNKY 1112  PRACHATICE 383 01  ČESKÁ REPUBLIKA  ⋅  Mobil: 00420 602 931 196 
Email: robert.zeman@centrum.cz   

PRACHATICE  12.11.2014 

 
 
 
Žádost o občasnou podporu práce pro Svaz měst a obcí ČR 
 
 
Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení členové rady města 
Prachatice, 
 
 
obracím se na Vás s žádosti o občasnou podporu mé účasti na jednáních Svazu měst a 
obcí ČR, resp. kde jej zastupuji. 
 
Od roku 2011 jsme aktivně zapojený do práce Svazu měst a obcí České republiky 
v oblasti zahraničních vztahů. Tento dobrovolný a čestný (nijak nehonorovaný) vztah 
vzniknul na základě zájmu vedení této respektované nevládní organizace, která byla 
založena v roce 1907, sdružuje více 2000 obcí s cca 80% všech občanů ČR a kde   je 
město Prachatice dlouholetým členem. 
 
Byl jsem postupně pověřen zastupovat Svaz měst a obcí ČR v některých 
mezinárodních organizacích: 
 

• Výbor regionů – člen delegace – náhradník 
• CEMR (Evropská organizace sdružující svazy místních a regionálních 

samospráv) – člen politického výboru 
• UCLG (světová organizace sdružující místní samosprávy) – člen delegace – 

náhradník 
• Účast na vybraných akcích Svazu 

 
Již zhruba třetím rokem pracuji v pozici předsedy komise pro zahraniční spolupráci a 
z titulu této funkce se účastním občasných jednání za Svaz měst a obcí ČR na 
ministerstvu zahraničních věcí, ale i jiných, setkání s velvyslanci a dalšími diplomaty a 
plním další úkoly, o které jsem požádán vedením svazu, ředitelkou kanceláře.  
 
Práce pro Svaz měst a obcí ČR, mezinárodní organizace je podmíněna nutností být 
zastupitelem samosprávy, což i nadále splňuji. 
 
Jakkoliv nejde o přímou delegaci městem Prachatice do výše zmíněných orgánů a 
organizací, je má účast odvozena od skutečnosti, že město Prachatice je členem Svazu 
měst a obcí ČR a tudíž jeho zastupitelé mohou v případě zájmu svazu aktivně 
v organizaci působit. 
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Protože se domnívám, že nejde o pouze osobní záležitost, ale o výkon čestných funkcí, 
které vždy reprezentují město Prachatice navenek, dovoluji si Vás požádat o možnost 
využití občasné dopravy (formou žádanky o přepravu s odůvodněním cesty) na 
jednání, kde SMO ČR zastupuji (myšleno v rámci ČR), případně drobné 
administrativní úkony, které by s touto činností souvisely, jako je např. odeslání 
oficiálních dopisů z titulu zastupitele města atd.  
 
Dále si dovoluji požádat v této souvislosti o zachování funkčnosti stávajícího  
emailového účtu, který bude využívám jen pro tuto aktivitu vůči organizacím, kde je 
uveden jako kontaktní (Výbor regionů, CEMR, UCLG),  o vyhotovení vizitek se 
znakem města (nebo o souhlas s  použitím znaku města), které bych mohl používat 
v osobním styku v rámci těchto aktivit. A to z důvodu zachování důstojnosti plnění 
těchto funkcí a pověření. 
 
Přínosem pro samosprávu i celé město je možnost i nadále aktivně pracovat 
v orgánech Svazu měst a obcí ČR, jakož i orgánech prestižních mezinárodních 
organizací, kde je vždy město Prachatice adresně uvedeno. Určitě se jako doposud 
budu snažit o pozitivní zviditelnění Prachatic, resp. o další aktivity  - možnost návštěv 
diplomatů, podpora pořádání mezinárodních konferencí atd. 
 
Pro informaci – 16.12. na jednání politického výboru CEMR v Římě, kterého se budu 
za Svaz účastnit, jsem byl požádán o prezentaci zkušeností města Prachatic 
s aktivitami seniorů… 
 
 
 
 
 
S přáním hezkého dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


