DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ZEMÍ DOLNÍ RAKOUSKO A KRAJEM
VYSOČINA

PREAMBULE
V přesvědčení, že rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce mezi krajem Vysočina a zemí Dolní
Rakousko přispěje k prohlubování dobrých sousedských vztahů, dohodli se zástupci kraje
Vysočina a země Dolní Rakousko pokračovat na základě dosud dosažených výsledků v
dosavadní víceleté spolupráci v nové formě.
Oba partneři této dohody budou usilovat o výměnu informací týkajících se příhraničních aktivit
– zejména v rámci rozšíření Evropské unie. Snahou přitom bude docílit synergických efektů a
zabránit zdvojování činností.

Článek I.

Partneři dohody
Land Niederösterreich
Landhausplatz 1
A – 3109 St. Pölten
zastoupená

Dr. Erwinem Pröllem – zemským hejtmanem
a
Vysočina, kraj
Žižkova 57
CZ – 587 33 Jihlava
zastoupený
Františkem Dohnalem – hejtmanem kraje Vysočina

Článek II.

Doba platnosti dohody

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každý z partnerů této dohody však může, pokud to
považuje za nezbytné, písemným sdělením doručeným druhé straně platnost této dohody do tří
měsíců ukončit. Tato lhůta běží od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
byla výpověď doručena.
Článek III.

Pracovní programy
Na základě této dohody budou za účelem jejího naplnění zpracovány na dobu vždy zpravidla 2
let pracovní programy. Ukončením platnosti této dohody podle čl.II zůstává již běžící pracovní
program nedotčen a bude ukončen až v rámci platné lhůty, která pro něj byla vymezena.
Článek IV.

Orgány
Orgány ustavené za účelem naplnění záměrů této dohody a její realizace jsou:

Koordinační grémium
Pro naplnění pracovního programu zřizují partneři dohody koordinační grémium. V jeho čele
jsou ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina.

Odborné skupiny
Koordinační grémium zřizuje odborné skupiny. Ty budou mít z úsporných i účelových důvodů
co nejmenší možný počet členů. Partneři dohody určí pro každou odbornou skupinu
zodpovědného koordinátora.

Článek V.
Předmět dohody
Předmětem dohody jsou následující témata, pokud spadají na základě platných právních norem
České Republiky a Rakouské republiky do kompetence partnerů této dohody, která budou
v pracovních programech dále upřesněna:

Regionální politika, územní plánování, obnova vesnic a měst, hraniční přechody
Životní prostředí
Ochrana před katastrofami, záchranný systém
Přeshraniční dopravní komunikace, doprava
Podpora programů Phare - CBC a INTERREG

Kultura, vzdělávání, sport
Cestovní ruch
Zdravotnictví

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Realizace této dohody a pracovních programů bude jednou ročně kontrolována koordinačním
grémiem.
Tato dohoda je vyhotovena dvojmo v původním znění, v německém a českém jazyce, přičemž
obě vyhotovení mají stejnou platnost.
Ve Znojmě dne 5. září 2002

za zemi Dolní Rakousko
Erwin Pröll v. r.
………………………………………
Dr. Erwin Pröll
zemský hejtman

za kraj Vysočina
František Dohnal v. r.
……………………………………………
František Dohnal
hejtman kraje

Tato dohoda nabývá podle ustanovení §28 zákona č.128/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti schválením Zastupitelstvem kraje
Vysočina a Ministerstvem vnitra ČR.

