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Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora

Název materiálu:

Spolupráce s čínským městem Tongling

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí nabídku spolupráce s čínským městem Tongling předloženou generálním 
konzulem Michalem Kuzmiakem,

2. ukládá primátorovi města Přerova vyjednat podmínky partnerské smlouvy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Materiál bude projednán na schůzi Rady města Přerova konané dne 29.1.2013. O výsledku 
projednání budou zastupitelé informováni.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

Důvodová zpráva:

Generální konzul Michal Kuzmiak se na primátora města obrátil s nabídkou čínského průmyslového 
města Tongling. Náměstek primátora Zou He projevil zájem o navázání bližších vztahů s městem 
Přerovem, a to i proto, že v Tonglingu se nachází dceřiná firma přerovské Prechezy. 
První kontakty byly navázány již v roce 2008, kdy se uskutečnila na pozvání města Přerova návštěva  
delegace města Tongling z Provincie Anhui v Číně. Již tehdy došlo k projevení zájmu o spolupráci, 
teze možných oblastí spolupráce byly formulovány do Memoranda o ustanovení a rozvoji přátelských 
vztahů mezi městem Tongling z Provincie Anhui v Číně a městem Přerov.

V memorandu bylo uvedeno:



1. Chemický průmysl je jedním z pilířů průmyslového odvětví obou měst, existuje i významná 
podoba  a komplementarita pokud jde o ekonomickou strukturu mezi městy Tongling a Přerov. 
Obě města souhlasí nabídnout nutnou pomoc při rozvoji Prechezy Titanium Dioxide assistance 
Co., Ltd v Tonglingu a do budoucna podporovat vzájemnou dohodu a přátelství, uskutečnit a 
rozšířit reálnou spolupráci v oblastech obecného zájmu zahrnující ekonomiku, obchod, vědu, 
kulturu, vzdělávání, turistický ruch, ...

2. Obě strany souhlasí ustanovit spolupráci co nejdříve po splnění všech souvisejících schvalovacích 
řízení.

3. Je dohodnuto, že Kancelář zahraničního obchodu Městského úřadu v Tonglingu a představitelé 
Magistrátu města Přerova budou vzájemně spolupracovat a provádět společné projekty společně.

4. Město Tongling formálně zve primátora statutárního města Přerova pana Jiřího Lajtocha v čele 
delegace k reciproční návštěvě města Tongling. Pan Jiří Lajtoch obdrží pozvánku a navštíví město 
Tongling co nejdříve to bude možné.

Toto memorandum bylo projednané a podepsané zástupci obou stran 2. 10. 2008 v Přerově. Doposud 
však nebyly ani z jedné strany realizovány další konkrétní kroky, vedoucí k uzavření partnerské 
smlouvy. Primátor se sice následně se zástupci města Tongling setkal v německém Hannoveru (setkání 
v rámci jednání s přerovskou Prechezou), kde  byla o možném navázání spolupráce rovněž vedena 
debata, ale bez konečného efektu. 

Na základě dopisu generálního konzula, který je uveden v příloze dopisu, je tedy orgánům města 
předkládán ke schválení záměr na navázání spolupráce a dojednání partnerské smlouvy, která by
následně byla schválena zastupitelstvem.


