
Dohoda o partnerství měst

na jedné straně

      město Mizhgirya (Ukrajina)

                       ul. Ševčenko 77, 90000 Ukrajina, Zakarpatská oblast,

                   zastoupené starostou města Tsimbota Vitaly Ivanovych

        na druhé straně

                                    město Nové Město na Moravě (Česká republika)

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené starostou města Michalem Šmardou

 s  vědomím  významu  a  potřeby  rozvoje  přátelských  a  obchodních  vztahů  na  úrovni
kompetentních orgánů místní samosprávy obou uvedených měst,

 s přáním obohatit a rozšířit uvedené vztahy, zejména v humanitární, kulturní a ekonomické
oblasti,

 s ohledem na možnosti koordinace a realizace akcí, které napomáhají vytvoření a upevnění
přátelských vztahů a rozšíření všestranné a vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma městy
a jsou pro ně společným zájmem,

 v souladu s ustanovením Evropské charty pro místní samosprávu se záměrem podporovat
oboustranné kontakty na úrovni občanských, kulturních a národnostních sdružení, uměleckých
a tvůrčích celků, sportovních organizací, vzdělávacích a zdravotnických institucí, občanů měst,
zástupců a orgánů výkonné moci,

 s přesvědčením, že všestranná vzájemně výhodná spolupráce bude napomáhat dosažení cílů
a rozvoji přátelských vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou,

se obě města dohodla na následujícím:

Článek 1

Navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi městy Mizhgirya (Ukrajina) a Nové Město na Moravě
(Česká republika) jako partnerskými městy.

Článek 2

Podporovat  a rozšiřovat  povědomí o historii  a  kultuře obou měst,  vzájemně se podporovat  při
organizaci a konání různých kulturních a společenských akcí a aktivit a výměny informací v těchto
oblastech.



Článek 3

Spolupracovat  a  vyměňovat  si  zkušenosti  v  oblasti  místní  samosprávy,  využívat  možností  a
účastnit  se  programů  a  projektů,  které  se  týkají  všeobecného  rozvoje  měst,  neziskových
nevládních organizací, občanských sdružení, charitativních organizací a dalších institucí.

Článek 4

Podporovat  spolupráci  obou  měst,  včetně  spolupráce  mezi  veřejnou  a  soukromou  sférou
a přispívat ke zprostředkování kontaktů mezi obchodními kruhy měst a drobnými podnikateli.

Článek 5

Spolupracovat  v oblasti  vědy a vzdělání,  kultury a umění,  náboženství,  zdravotnictví,  životního
prostředí,  sociálního  zabezpečení,  sportu  a  cestovního  ruchu  i  v  dalších  jiných  oblastech,
podporovat výměnu informací a zkušeností v těchto oblastech.

Článek 6

Dohoda  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  a  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními
stranami.

Uzavření této dohody bylo v orgánech obou smluvních stran projednáno takto:

 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě vyslovilo souhlas na svém zasedání dne …..
 Zastupitelstvo města Mizhgirya vyslovilo souhlas na svém zasedání dne ……...

Dohoda je sepsána v ukrajinštině a češtině ve dvou vyhotoveních v každém jazyce.  Všechna
vyhotovení mají platnost originálu.

V  Mizhgirya dne……..                                                    V Novém Městě na Moravě dne …...

za město Mizhgirya                                                            za město Nové Město na Moravě

Tsimbota Vitaly Ivanovych                                                                  Michal Šmarda
    starosta města                                                                                starosta města


