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Ahoj Honzo,

obdržel jsem pozvání na konferenci.

Pozvánka přišla na základě mých aktivit ve Výboru regionů EU, kde jsem druhé období členem
české delegace v pozici náhradníka.

Nominuje Svaz měst a obcí ČR, schvaluje Vláda ČR. Podmínkou je být voleným členem
zastupitelstva.
http://cor.europa.eu/cs/news/regional/Pages/24-ceskych-mistnich-vedoucich-predstavitelu-
bylo-jmenovano-do-vyboru-regionu-eu-v-bruselu.aspx

Obecně se účast zástupce samosprávného celku v mezinárosdních organizacích považuje za velkou
čest pro dané město, obec, kraj.

Aktivity spolené s činností VR jsou hrazeny VR. Avšak tato konference není oficiální akcí VR,
přesto pozvání je prestižní pro mě i město Prachatice i z titulu důvodu.

Děkuji za sdělení, zda s ohledem na veřejný zájem přehodnotíte své stanovisko nepodporovat
aktivity zastupitele města Prachatice plynoucí z řádného výkonu funkcí na mezinárodním poli, které
nejsou osobního charakteru.

V tomto případě rozhodnout, zda mohu jet na konferenci jako oficiální zástupce města Prachatice.

Ahoj Robert

Ing. Bc. Robert Zeman

zastupitel / councillor

Velké náměs� 3, 383 01 Pracha�ce, Czech Republic
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mobil: +420 602 931 196
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Dobrý den, Mr. Zeman,

 

it was a pleasure to meet you last week in Brussels and to represent the same views on refugees

and migra�on. Integra�on is one of the main topics of our next, 12th Conference of European

Regions and Ci�es in Salzburg on 25th/26th September 2016. A:ached I send you the first Dra<
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Programme and it would be fine if you are interested in it. It would be a great pleasure for me if I

could welcome you at the conference in Salzburg. If you have some ques�ons, don't hesitate to

call me.

 

I am looking forward to your reply and best regards from Salzburg

 

Franz Schausberger
_________________________________
Prof. Dr. Franz Schausberger
Former Governor of Land Salzburg
Chairman of the IRE
Vicepresident of EPP in CoR

Institut of the Regions of Europe (IRE)
Nonntaler Hauptstraße 58
5020 Salzburg 
AUSTRIA  
 
TEL: +43 662 84 32 88 5010
FAX: +43 662 84 32 88 5050
franz.schausberger@ins�tut-ire.eu

www.ins�tut-ire.eu

 

 

25.	September	2016,	IRE	Generalversammlung	2016,	Salzburg,	Österreich		
25.-27.	Sept:	12.	Konferenz	Europäischer	Regionen	und	Städte	(KERS),	Salzburg,	Österreich
Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichen für Green
Meetings auszurichten.
Uns(erer Umwelt) zuliebe: Denken Sie GRÜN bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Vielen Dank!
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