
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Partnerské město Kukeziv

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města dne 31.7.2019 schválilo podpis partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a obcí Kukeziv.

Důvodem pro schválení partnerské smlouvy jsou historické vazby mezi Lysou nad Labem a Kukezivem. V důvodové 
zprávě k bodu na ZM dne 31.7.2019 bylo uvedeno:

V rámci výstavy Regiony ČR, která proběhla v dubnu 2018 při příležitosti 300 letého výročí spojení rodů Swéerts a Špork 
byli pozváni zástupci všech měst, kde měl hrabě Špork své državy (ČR, Polsko a Ukrajina). Z nejvzdálenějšího města na 
Ukrajině - Kukeziv přijel starosta Andrushchenko Andriy Aleksandrovych s doprovodem. V té době se rovněž zúčastnili 
zástupci polského města Glogow Malopolski a myšlenka vzájemné spolupráce s nimi byla naplněna v září 2018.
Svaz měst a obcí ČR nabídl našemu městu spolupráci i s jinými městy ze lvovské oblasti na Ukrajině. Jejich nabídku 
město Lysá n. L. odmítlo, neboť připravuje partnerskou smlouvu s městem Kukeziv se kterým nás spojují historické 
vazby.
Během výstavy Regiony ČR navrhlo město Kukeziv na Ukrajině městu Lysá nad Labem partnerství. Cílem je navázání 
vzájemné spolupráce, která vychází z historických vazeb obou měst, dalším cílem je dosažení kulturní výměny a v 
neposlední řadě účast zástupců města Lysá n. L. na významných akcí města Kukeziv a naopak.

Ve dnech 6.9.2019 až 9.9.2019 (resp. 12.9.2019) uskutečnil starosta Karel Otava, uvolněná radní Karolína Chudobová 
(nyní Stařecká) a tajemnice Alena Novotná pracovní cestu na Ukrajinu za účelem podpisu Dohody o partnerství. Dohoda 
o partnerství byla podepsána dne 7.9.2019 na obecním úřadě ve Starém Jaryčivu pány Karlem Otavou a Andrijem 
Andruščenkem.

Přílohy:
- Dohoda o partnerství předkládaná v rámci bodu č. 18 na ZM dne 31.7.2019
- Dohoda o partnerství (podepsaná)
- Zpráva ze služební cesty na Ukrajinu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
uzavření Dohody o partnerství a Zprávu ze služební cesty zástupců města Lysá nad Labem na Ukrajinu.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
ZM: usnesení č. 127 ze dne 31.7.2019 – Zastupitelstvo město schvaluje podpis partnerské smlouvy mezi městem Lysá 
nad Labem a obcí Kukeziv.


