
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
1. ustavuj ícího Zastupi te lstva města

konané dne 5.11.2018

Diskuse -poskytnutí daru partnerskému městu Ziano di Fiemme

Město Ziano di Fieme je od 90 let partnerským městem našeho města. Má přibližně 1500 obyvatel, leží 
uprostřed údolí Val di Fiemme pod pohořím Lagorai v nadmořské výšce 983 m n. m. Kolem Ziana je lyžařský 
areál se sjezdovkami i běžeckými tratěmi, v letním období je oblíbeným místem turistických výšlapů a 
cyklotras. Na přelomu října a listopadu (29.10.2018) byl region i samo město Ziano postiženo vichřicí a 
povodněmi (viz. odkaz) vč. toho, že ve městě platila do 2.11. 2018 vyhláška starosty o zákazu (od používání 
vody pro lidskou spotřebu. S ohledem na uvedené starosta města navrhujeme, i po diskusi se zástupci SDH 
NMNM (SDH udržovalo nečastější kontakty s tamními hasiči), poskytnutí finančního daru městu Ziano di 
Fiemme, předkládány jsou dvě varianty: 

§ 85 písm. b) zákona o obcích

I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

1. Varianta
poskytnutí finančního daru městu Ziano di Fiemme, Itálie ve výši 3.000 eur a současně schvaluje 
rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 81 tis. Kč z neinvestiční rezervy na odvětvífinanční 
operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby.

2. varianta
poskytnutí finančního daru městu Ziano di Fiemme, Itálie ve výši 5.000 eur a současně schvaluje 
rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 135 tis. Kč z neinvestiční rezervy na odvětví finanční 
operace jiné veřejné služby

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit 1.variantu usnesení.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Kurz eura v Komerční bance, a.s. odkud bude finanční částka převáděna 
do zahraniční je k dnešnímu dni 26,50 Kč/euro. Poplatek za zahraniční 
platbu činí 250 Kč.
Finanční prostředky na poskytnutí daru je navrhováno převést z 
neinvestiční rezervy města a místních částí, která je k obdobným účelům 
vytvořena.
Odkaz na nastalou situaci v Ziannu např. :
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/val-di-fassa-isolata-preoccupano-
avisio-e-san-pellegrino-evacuate-alcune-zone-in-val-di
Vyhláška starosty Zianna o zákazu používání vody v příloze.

Materiál obsahuje: Příloha - vyhláška Ziano di Fiemme zákaz užívání vody (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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