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Název materiálu:

Cena města Přerova 2014

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile J. A. Komenského osobnostem dle 
důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh.

Důvodová zpráva:

Kancelář primátora obdržela v termínu do 31.5.2014 celkem 11 návrhů na udělení Ceny 
města.
Rada města posoudila předložené návrhy na 93. schůzi dne 25.6.2014 a předkládá 
Zastupitelstvu města návrh 4 osobností k udělení ocenění za rok 2014.

Ceny města Přerova budou slavnostně předány dne 23. října 2014 v slavnostní síni 
přerovského zámku.

V příloze předlohy je uveden seznam všech navrhovaných osobností za rok 2014



Návrh Rady města na udělení Ceny města Přerova za rok 2014

jméno věk Zdůvodnění navrhl
1. Karel Kleiner 80 Dlouhodobý 

funkcionář na 
úseku vedení 
Autoklubu ČR 
Přerov-Město. 
Aktivní podíl na 
organizaci soutěží 
v motokrosu i 
autokrosu.

Dr.Jaroslav 
Kašpárek

2. MUDr. Rudolf 
Plhal

80 Emeritní primář 
anesteziologicko-
resuscitačního 
oddělení 
Nemocnice Přerov 
se dne 10.3.2014 
dožil životního 
jubilea - 80 let. Za 
svůj produktivní 
život odvedl velký 
kus práce, který jej 
stál hodně úsilí, 
ale i nervů, ve 
prospěch pacientů 
přerovského 
regionu i ve 
prospěch 
zdravotnictví 
přerovského 
okresu.

MUDr. Vít 
Stokláska

3. Ing. Vladimír 
Hamal

90 Je nositel 
osvědčení dle zák. 
255/1945 Sb., 
aktivní člen 
odbojářské 
organizace (Český 
svaz bojovníků za 
svobodu), kde se 
projevoval jako 
čestný vlastenec a 
přerovský patriot.

Mgr. Libuše 
Šnajdrová

4. Miroslav Kolář 61 Zakladatel 
cyklistického 
oddílu MiKo 
Cycles. V roce 
2000 byl otcem 

Ing. David 
Kubíček Ing. Petr 
Růžička



myšlenky založení 
silničního 
cyklomaratonu 
MAMUT TOUR. 
V roce 2001 byla 
odstartována vlna 
cyklomaratonu 
Mamut Tour pro 
širokou veřejnost. 
V roce 2008 přišel 
s myšlenkou na 
založení 
Nadačního Fondu 
Mamut. Společně 
se svým blízkým 
přítelem, 
nejlepším 
hendikepovaným 
sportovcem na 
světě Jirkou 
Ježkem a Ing. 
Jiřím Lajtochem 
při příležitosti 
startu MAMUTA 
2008 Nadační 
fond založili.


