
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 07.08.2018 

 

Odbor: Kancelář městského úřadu     

 

  

Dohoda o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko – Ujednání 

k Partnerské smlouvě uzavřené dne 19. srpna 2018 mezi městy Lysá nad Labem a Glogow 

Malopolski, Polsko 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Uzavření smlouvy o partnerství mezi městy Lysá n. L. a polským Glogow Malopolski. 

    

Zprávu vypracoval: 

Jana Křížová       

       

Zprávu předkládá:  

Jana Křížová 

 

Do zastupitelstva města bude přizván: 

… 

 

Návrh usnesení:   

I.s c h v a l u j e  

Dohodu o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko – 

Ujednání k Partnerské smlouvě uzavřené dne 19. srpna 2018 mezi městy Lysá nad Labem 

a Glogow Malopolski, Polsko 

 

II. p o v ě ř u j e   

Starostu města Lysá n. L. Ing. Karla Otavu podpisem Dohody o partnerství mezi městy 

Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko – Ujednání k Partnerské smlouvě uzavřené 

dne 19. srpna 2018 mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko 

 

 

 

 

 

         

 

Datum a podpis předkladatele: 

         

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

        Podpis tajemníka:  

         

 



 

 

 

 

 
    

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Polské město Glogow Malopolski je s městem Lysá nad Labem historicky spjato - bylo 

jednou z držav Františka Antonína hraběte Šporka. S polským městem Glogow Malopolski 

byla navázána spolupráce již na jaře 2018, kdy jeho zástupci byli pozváni a také se zúčastnili 

výstavy Regiony, kdy část expozice výstaviště a města byla věnována právě bývalým 

državám Františka Antonína hraběte Šporka. Výstavy se zúčastnili i zástupci Velvyslanectví 

Polska v Praze. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM  z 17.07.2018: 

 

Usnesení č. 525 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

podpis partnerské smlouvy mezi městy Lysá nad Labem a  Glogów Malopolski. 
 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 07.08.2018 ke schválení. 
 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018 není s partnerskými akcemi počítáno. 

OŠKSVaZ předloží návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 na uspořádání akce „Dny polské 

kultury“. 
 

 

 

 

 

           

podpis zpracovatele 

 

 

 

Příloha: 

 

1) Návrh Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko 

– Ujednání k Partnerské smlouvě uzavřené dne 19. srpna 2018 mezi městy Lysá nad 

Labem a Glogow Malopolski, Polsko 

 


