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Název materiálu:

Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

navrhuje Valné hromadě zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace zvolit členem správní rady 
sdružení Mgr. Josefa Kulíška.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání 16.04.2012 usnesením č. 481/11/12/2012 mimo jiné 
schválilo přistoupení statutárního města Přerova k Zakladatelské smlouvě zájmového sdružení 
právnických osob "OK4Inovace" (dále jen "sdružení") a ke Stanovám zájmového sdružení právnických 
osob OK4Inovace (dále jen "stanovy") a vzalo na vědomí předpokládanou výši příspěvku statutárního 
města Přerova  jako partnera sdružení ve výši do 50.000,-- Kč ročně. Na valné hromadě sdružení bylo 
statutární město Přerov přijato za člena tohoto sdružení.
Sdružení OK4Inovace si za cíl klade zajistit realizaci a následnou podporu inovačnímu procesu v 
Olomouckém kraji. Účelem sdružení je zajistit realizaci regionální inovační strategie v širokém rozsahu 
činností. Přehledně o tom vypovídají v článku IV. Stanovy zájmového sdružení právnických osob 
OK4Inovace. 
Členství ve sdružení je podle článku VI. stanov vázáno na zaplacení ročního příspěvku. Na letošní rok je 
v rozpočtu kanceláře primátora na základě výše uvedeného usnesení ZM rezervováno 50 000,- Kč. 
Statutární město Přerov ke zvýšení své prestiže a vlivu v tomto sdružení má zájem o členství ve správní 
radě sdružení. U člena sdružení jehož zástupce je valnou hromadou zvolen do správní rady se 
předpokládá také vyšší členský příspěvek (200 000,- až 300 000,- Kč). 
Rada města Přerova na své 50. schůzi 17.10.2012 přijala následující usnesení:
1927/50/4/2012  Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace.
Rada města Přerova po projednání:
1.  schvaluje členský příspěvek statutárního města Přerova v zájmovém sdružení právnických osob 

OK4Inovace na r. 2013 ve výši 200.000 Kč za podmínky finančního krytí.
2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout Valné hromadě zájmového sdružení 

právnických osob OK4Inovace zvolit členem správní rady sdružení Mgr. Josefa Kulíška.




