ZMP 10. 5. 2021 - PRIM+RadG/2

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Ukončení členství statutárního města Plzně ve World Trade Centers Association (dále
jen WTCA).
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Město Plzeň je od roku 2009 držitelem licence/členství ve WTCA, což je asociace
světových obchodních center stimulující obchodní a investiční příležitosti pro developery
komerčních nemovitostí, agentur pro ekonomický rozvoj a mezinárodní podniky, které se
chtějí globálně propojit a lokálně prosperovat. Sdružení slouží jako „mezinárodní
ekosystém“ globálních spojení, integrovaných obchodních služeb pod záštitou prestižní
značky. Více informací o asociaci je k dispozici na www.wtca.org
Město Plzeň v současné době z důvodů protipandemických opatření není schopno využít
služby asociace pro podporu rozvoje podnikání v Plzni. S WTCA proběhla komunikace
ve věci ukončení členství, termín pro realizaci odstoupení je z důvodu covid-19 prodloužen
do 31. 8. 2021. Bude-li odstoupení zprocesováno do tohoto termínu, nehradí se členský
poplatek za rok 2021. Ten činí 12,5 tis. USD.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Ukončení členství statutárního města Plzně ve World Trade Centers Association.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení - bod II.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení - bod III.
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta
s tímto návrhe m s ouvis e jí

ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá

Usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 2. 2008 - schválení podání žádosti WTCA o získání World
Trade Center licence pro město Plzeň
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=7808
Usnesení RMP č. 342 ze dne 26. 4. 2021 - projednání předloženého usnesení v RMP
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9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10. Přílo hy
Nejsou.
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