
Zpráva pro XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 20. dubna 2017 

___________________________________________________________________________ 
 
3.02 Zahraniční služební cesta 
 
 
Předkládá: Ing. Stanislav Horáček, starosta 
 
 
Odůvodnění:  
Ve dnech 11. 06. - 14. 06. 2017 se v Jieyangu koná už 3. Konfence malých a středních 
podniků o mezinárodní strategické spolupráci, která se bude konat pod záštitou iniciativy 
“Jeden pás, jedna stezka”. Jsou zváni účastníci z Evropy. Konference se zúčastní zástupci 
podnikatelské sféry, též z oblasti různých institucí a politického a kulturního života. Cílem 
této mezinárodní konference je zajistit podporu rozvoje čínsko-německé a čínsko-evropské 
spolupráce. Souvisí to s německou a českou iniciativou “Průmysl 4.0”. V letech 2015 a 2016 
se již uskutečnily dvě takovéto konference. Byly navázány kontakty v oblasti technologické, 
hospodářské, kulturní ad. Účast na konferenci lze využít k navázání spolupráce a využití 
čínských investic do cestovního ruchu v našem městě.  
 
Informace ke konferenci: 
Návštěva Sino-German Metal Eco City v Jieyangu, pilotního čínského projektu ekologického 
a soběstačného města, které bylo postaveno ve spolupráci s německými partnery. Přejezd do 
Shenzhenu, prohlídka Longgang Baolong Industrial Zone a návštěva nově vznikajícího Sino-
German (Shenzhen) Technology and Innovation Eco Park. 
 
Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. mezi druhy cestovních náhrad, které je možno členovi 
zastupitelstva obce poskytnout, náležejí zejména jízdní výdaje, výdaje za ubytování, zvýšené 
stravovací výdaje (stravné) a nutné vedlejší výdaje. Vzniknou-li členovi zastupitelstva obce v 
souvislosti s výkonem jeho funkce výdaje, je povinností obce je ve výši a za podmínek 
stanovených zákoníkem práce uhradit. Stejně jako v předešlých letech, náklady spojené s 
ubytováním, stravou a překladatelskými službami jsou hrazeny ZhongDe Metal Group Co., 
Ltd. Náklady městu vzniknou pouze za jízdní výdaje (letenky) a nutné vedlejší výdaje, jejichž 
výše je stanovena vnitřním předpisem k cestovním náhradám čl. 5.2.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zahraniční služební cestu starosty města Ing. 
Stanislava Horáčka ve dnech 11. 06. 2017 – 14. 06. 2017 do Číny na 3. Konferenci malých a 
středních podniků o mezinárodní strategické spolupráci.  
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uhrazením cestovních náhrad dle vnitřního předpisu 
na zahraniční služební cestu starosty města Ing. Stanislava Horáčka do Číny dle předloženého 
návrhu.  
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