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Ahoj Honzo a Karle,
 
dnes jsem byl informován, že pan předseda SMO ČR Dan Jiránek podepsal dopis panu starostovi ve věci
podpory mé práce v roli předsedy komise pro zahr. spolupráci.
 
Chtěl bych vás informovat, že jsem v této skutečnosti nevyvíjel žádnou aktivitu a podpora kolegů z komise
byla opravdu spontánní - viz zápis. Stejně jako mi těší a vážím si obdobného postoje pracovníků kanceláře.
 
Mnoho věcí v této oblasti se rozjíždí tak, že dalece přesahují rámec naší svárlivosti. A mohou mít pozitivní
dopad na naše město v mnoha souvislostech a rovinách - od prezentace města po účast např. školek v
pilotním projektu Českého olympijského výboru, pokud se povede dopracovat podnět, který jsem
domluvil  při cestě při poslední návštěvě Výboru regionů v Bruselu.
 
Je na vás, na radě města, zda případně zrevidujete své stanovisko v optice zájmů Svazu nebo ne. Já osobně
jsme připraven pozitivně kooperovat a využít této možnosti pro město Prachatice a jeho obyvatele.
Nenaskýtá se často.
 
Přeji hezký den, Robert Zeman

 
 
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: Kremenova Barbora <kremenova@smocr.cz>
> Komu:
> Datum: 27.03.2015 10:58
> Předmět: SMO ČR, ověřený zápis z jednání Komise pro zahraniční spolupráci, 20.3. 2015
>
 
Vážení členové Komise pro zahraniční spolupráci,
 
dovoluji si Vám zaslat v připojeném souboru ověřený zápis z  jednání Komise pro zahraniční spolupráci,
která se konala v pátek 20. března 2015.
 
S přáním příjemného dne
 
 
Barbora Křemenová
oddělení vnitřních věcí
 
Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65 (budova Kongresového centra Praha, vchod č.9)
140 00  Praha 4
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