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ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem dostalo v dubnu 2021 nabídku na zahraniční partnerství. 
Prostřednictvím Romana Klímy z Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje zaslali svou nabídku ke spolupráci zástupci nově vzniklého spolku obcí 
Buštynská hromada, kteří hledali partnerskou obec/město v Královéhradeckém kraji v návaznosti na 
úspěšnou spolupráci kraje se Zakarpatskou oblastí (viz příloha 1).

Zástupci Buštyna oslovili nejprve Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách se sídlem v 
Hradci Králové (dále jen „spolek“), který funguje jako prostředník v rámci spolupráce mezi krajem a 
Zakarpatím, a Asociaci pro evropský rozvoj karpatského regionu se sídlem v Užhorodu (dále jen 
„asociace“), která za ukrajinskou stranu funguje jako prostředník zejména v projektové oblasti, 
organizuje výjezdy a zapojení se do konkrétních projektů. Následně se zástupkyně asociace Larysa 
Prodanec obrátila na Romana Klímu, který se zástupci asociace velmi často spolupracuje právě v 
projektové oblasti, zda by nevěděl o vhodném potenciálním partnerovi pro Buštynskou hromadu. I na 
základě několika společných bodů – obě lokality jsou v blízkosti hor (Krkonoše a Karpaty), protékají 
jimi významné řeky (Labe a Tisa), v obou jsou významné čokoládovny (Carla a Golden Fruit), textilky 
atd. – bylo následně osloveno město Dvůr Králové nad Labem.

Během mapování možností buštynská delegace v čele se starostou územního sdružení Ruslanem 
Mykolajovyčem Jančijem neoficiálně navštívila Dvůr Králové nad Labem a město si prohlédla. 
Následně se uskutečnila na královédvorské radnici schůzka. Za město Dvůr Králové nad Labem se jí 
zúčastnili starosta Jan Jarolím, místostarostka Alexandra Jiřičková, vedoucí oddělení kultury, sportu a 
cestovního ruchu Petra Zivrová, tisková mluvčí Miroslava Kameníková, za spolek Natálie Dotsenko a za 
kraj Roman Klíma, kteří společně nastínili možnosti spolupráce včetně využití dotačních zdrojů. Např. v 
rámci Mezinárodního visegrádského fondu je účast partnera ze států Východního partnerství (tedy i z 
Ukrajiny) hodnocena velmi pozitivně a předložený projekt má velkou šanci na schválení dotace, která 
může činit 100 %. Úspěšná je třeba spolupráce mezi Mikroregionem Bělá a obcí Kamianytsia 
(Kamenice) z Užhorodského okresu v Zakarpatské oblasti, v Královéhradeckém kraji toho úspěšně 
využívá např. město Vrchlabí, další partnerství se připravují.

V květnu obdrželi zástupci města pozvání k návštěvě Buštyna, kam nakonec v termínu od 5. do 9. 
července 2021 vycestovali tajemník městského úřadu Jan Sedláček, Miroslava Kameníková a Petra 
Zivrová. Cestu, program, ubytování a stravování zajistila asociace (zastoupená Larysou Prodanec). 
Náklady na návštěvu kompletně hradila ukrajinská strana. Cílem bylo představit obec, resp. svazek obcí, 
a zjistit, kde a jak by mohly být nastaveny styčné body, zejména za účelem realizace společných 
projektů. Během třídenní návštěvy zástupci Dvora Králové nad Labem navštívili různé lokality 
Buštynské hromady (Dulovo – muzeum a knihovna, Tereblju, Kryčovo – buvolí farma, Buštyno – park, 
pekárna, pstruhová farma). Zástupci Buštynské hromady projevili zájem o spolupráci zejména v oblasti 
kultury a cestovního ruchu.

Na podzim loňského roku začalo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem připravovat 
mezinárodní projekt s názvem Kultura nás spojuje. Na tento projekt zpracovalo a podalo žádost o dotaci 
do Mezinárodního visegradského fondu (projektová sekce Visegrad+ Grants). Partnery projektu, který je 
zaměřen na řemesla, folklor, etnografii a zvyky, by měly být kromě královédvorského muzea také muzea 
v Hořicích, ze slovenské Trstěné (zahraniční partner Hořic), z polské Kamenné Hory (zahraniční partner 



Dvora Králové nad Labem) a ukrajinské Buštyno.

Na základě této spolupráce se začala připravovat smlouva o partnerství mezi městem Dvůr Králové nad 
Labem a územním sdružením Buštyno (= Buštynská hromada). Spolupráce by měla být zaměřena 
zejména na oblast cestovního ruchu, kultury atd. Zástupci a organizace obou měst se budou podílet na 
realizaci projektů, na které bude možné získat finanční prostředky z vypsaných dotačních programů. 
Záměr podepsat memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Dvůr Králové nad Labem a územním 
sdružením Buštyno bylo ukrajinskou stranou schváleno 25. listopadu 2021 na zasedání rady obce 
Buštyno (viz příloha 2).

Nyní je předkládána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem Dvůr Králové nad Labem a územním 
sdružením Buštyno č. VKV/SPOL-2022/0002 (viz příloha 3). Podle § 55 č. Zákona 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, nemá tento typ smlouvy žádné speciální náležitosti. V návrhu 
smlouvy je doba partnerství upravena na 10 let. Ke znění smlouvy nemá ukrajinská strana výhrady.

Zástupci města Dvůr Králové nad Labem a územního sdružení Buštyno byli domluveni, že smlouvu 
podepíší při osobním setkání. Do příprav partnerství ale zasáhl válečný konflikt na Ukrajině. Město Dvůr 
Králové nad Labem v reakci na události z konce února, během nichž došlo ze strany Ruska k porušení 
mezinárodního práva a narušení svrchovanosti a celistvosti Ukrajiny, nejprve vyvěsilo na budovu 
městského úřadu ukrajinskou vlajku k vyjádření solidarity a podpory obyvatelům této země a po 
vypuknutí válečných bojů vyhlásilo materiální sbírku za účelem poskytnutí humanitární pomoci 
obyvatelům Ukrajiny. Zároveň rada města odsouhlasila poskytnutí 20 tisíc Kč na nákup zdravotnického 
materiálu. Nashromážděná materiální pomoc je postupně předávána zástupcům asociace, kteří zajišťují 
její dopravu na Ukrajinu.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. spolupráci s Územním sdružením Buštyno Ťačivského okresu Zakarpatské oblasti 
(Ukrajina),

1.2. Smlouvu o vzájemné spolupráci č. VKV/SPOL-2022/0002 dle bodu 1.1 tohoto usnesení,

2. pověřuje

2.1. starostu města podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci č. VKV/SPOL-2022/0002.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Buštyno - nabídka ke spolupráci

Příloha č. 2: Souhlas zastupitelstva Buštyna s memorandem - UKR-ČJ

Příloha č. 3: Smlouva o vzájemné spolupráci č. VKV/SPOL-2022/0002

ZPRACOVAL: Kameníková Miroslava


