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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 16.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor města Přerova

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Členství města Přerova ve sdruženích.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. potvrzuje setrvání statutárního města Přerova ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ve Sdružení obcí Střední Moravy, v 
Regionálním fondu pro přípravu projektů a v Asociaci pro cyklisty,

2. schvaluje vystoupení ze sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, 
OK4EU a OK4Inovace,

3. ukládá primátorovi odeslat písemné oznámení o vystoupení příslušným orgánům 
sdružení dle bodu 2 tohoto usnesení.

Odpovídá: Rada města Přerova, Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ

Termín: 15.12.2014

4. deleguje primátora Vladimíra Puchalského a v době jeho nepřítomnosti náměstka 
Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních 
orgánů Svazu města a obcí dle stanov,

5. deleguje náměstka Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti členku 
zastupitelstva Martu Jandovou jako zástupce statutárního města Přerova na 
zasedáních a jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
dle stanov,



6. deleguje náměstka Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti náměstka Petra 
Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních 
orgánů Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů,

7. deleguje člena zastupitelstva Tomáše Tužína jako zástupce statutárního města 
Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro cyklisty.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 11. 12. 2014. Předkládaný 
návrh je v souladu s přijatým usnesením rady. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov je členem několika sdružení a svazů: Svaz měst a obcí České 
republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení obcí střední 
Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů, Sdružení cestovního ruchu Střední 
Morava, OK4EU, OK4Inovace a Asociace měst pro cyklisty. Z členství vyplývají určitá práva 
a povinnosti, jsou s ním spojeny náklady na členské příspěvky. Podrobný přehled je uveden v 
příloze.
Již několikrát bylo diskutováno, zda je nutné, aby město Přerov bylo členem všech uvedených 
sdružení a svazů, zvažovalo se, zda finanční prostředky vynakládané na úhradu členských 
příspěvků jsou úměrné přínosům členství.

V návrhu na usnesení je navrhováno setrvat v následujících subjektech:
Svaz měst a obcí 
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní 
organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Svaz měst a obcí ČR je 
partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě 
návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. 
Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev 
obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V 
současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než 
osmi milionů obyvatel ČR.

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je dobrovolná, zájmová, nestranická a 
nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území 
jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy 
měst v listopadu roku 1990. K 1.2.2014 má celkem 213 členů, z toho 204 řádných (obcí, měst 
a městských částí) a 9 přidružených. Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na 
uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. 



Sdružení obcí střední Moravy
je dobrovolným svazkem obcí (dle §151 odst.5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) převážně 
Olomouckého kraje, zasahuje však i do Zlínského kraje. V říjnu 2014 bylo členem 108 měst a 
obcí. Cílem činnosti je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje 
samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahů k orgánům 
státní správy a vyšších samosprávných celků. Dále je cílem např.: úsilí o zvýšení účelových 
dotací do oblasti střední Moravy, vzájemná informovanost a spolupráce při využívání nabídek 
zahraničních investic, koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování 
železniční sítě, rozvoj železniční a letecké dopravy, vzájemná pomoc při třídění a skladování 
tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace 
nebezpečných odpadů apod. 

Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě
Účelem je sdružovat prostředky přispěvatelů, zejm. členských obcí SOSM a z těchto 
prostředků podporovat v jednotlivých obcích nebo regionech a mikroregionech střední 
Moravy přípravu projektů vhodných pro vyhlašované dotační programy, ale i pomoci 
zajišťovat vhodnou pracovní činnost pro RARSM, která je založena a 100% vlastněna SOSM. 
Fond je založen na principu solidarity jeho přispěvatelů. To znamená, že přispěvatel nemá 
právní nárok na získání a čerpání podpory a podobně nemá nárok na vrácení finančních 
prostředků, které do fondu poskytl, a to ani v případě, že nebyl nebo nebude vybrán k čerpání 
podpory přípravy projektu.

I když se vážně uvažovalo o vystoupení města Přerova ze Sdružení obcí střední Moravy a 
Regionálního fondu, vývoj posledních měsíců napovídá, že postavení sdružení bude posíleno 
v souvislosti s přípravou aktivit ITI Olomouckého kraje. Integrované teritoriální investice jsou 
nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má 
potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci 
financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají 
regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k 
rozvoji území na základě místního přístupu. Proto je navrhováno ve sdružení setrvat a situaci 
znovu vyhodnotit koncem roku 2015. 

Asociace měst pro cyklisty
Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, 
založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky 
a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, 
primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i 
obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

V návrhu na usnesení je navrhováno vystoupit z následujících sdružení:
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
Sdružení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdružení právnických osob v 
turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Jeho posláním je zajistit rozvoj a 
koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné strategicky 
řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 
Přínosy z členství města ve sdružení nejsou adekvátní vynaloženým nákladům. Od roku 2007 
zaplatilo město Přerov na příspěvcích částku ve výši 1.072 tis. Kč. Město Přerov v průběhu let 
bylo sdružením prezentováno v některých propagačních tiskovinách, na webových stránkách 
a na veletrzích. Sdružení spolupracovalo s městem Přerovem v projektu Po stopách Žerotínů. 



Pro doplnění lze uvést, že na zakázku bylo sdružení zpracovatelem koncepčního materiálu 
Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska 2007 - 2013. 
I po vystoupení města ze sdružení bude město se sdružením spolupracovat, a to zejména v 
oblastech, které mají regionální dopad. V současné době sdružení v rámci svých aktivit 
rovněž věnuje pozornost i obcím a městům, které nejsou členy sdružení, avšak jejichž 
kulturní, historický a turistický potenciál je v souladu se záměry sdružení. 
Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena ze Sdružení. Písemné oznámení o vystoupení 
musí člen doručit Správní radě. Vystoupit ze Sdružení lze pouze k poslednímu dni 
kalendářního roku, v němž člen předložil Správní radě oznámení. Zaplacené roční členské 
příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství za existence 
Sdružení nevracejí; majetkové vypořádání se neprovádí. 
Z uvedeného vyplývá, že nepodaří-li se doručit oznámení o vystoupení do konce roku, bude 
město členem ještě po dobu roku 2015. 

OK4EU
Účelem zájmového sdružení právnických osob OK4EU je zajistit zastupování zájmů členů 
sdružení – subjektů se sídlem na území Olomouckého kraje v institucích Evropské unie. 
Sdružení má členům zprostředkovat příležitosti, které plynou z členství České republiky v 
Evropské unii. Sdružení sleduje evropskou legislativu a informuje o ní členy sdružení, udržuje 
kontakty se zástupci evropských institucí. Předává informace o vhodných dotačních titulech. 
Navazuje nová partnerství v evropských sítích a sdruženích, sleduje možnosti školení a stáží 
pro odbornou veřejnost. V neposlední řadě propaguje Olomoucký kraj v Bruselu 
prostřednictvím pořádání kulturních akcí.
Návrh na vystoupení vychází ze skutečnosti, že chybí hmatatelné přínosy z členství přímo pro 
město. OK4EU poskytuje informace o informace k různým komunitárním programům, 
připravuje semináře a vzdělávací aktivity, prezentuje v Bruselu. Lze konstatovat, že přímo 
města se dle dostupných informací nedotýkala žádná z dosavadních aktivit. 
Členství zaniká vystoupením ze sdružení. Účinky nastávají okamžikem doručení písemného 
vystoupení správní radě příslušného sdružení. 

OK4INOVACE
OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným za účelem realizace 
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS) a podpory vzniku, rozvoje a 
komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích. Sdružení je 
zapojeno také do dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje olomouckého regionu, 
zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu. Cílem je hospodářský rozvoj 
Olomouckého kraje a růst znalostní ekonomiky představující: vyšší konkurenceschopnost a 
objem exportu firem, inovační produkty prodávané do Evropy a do světa, výzkumné výsledky 
úspěšně uplatněné v praxi, méně nezaměstnaných absolventů škol a region lákající investory a 
špičkové odborníky.
I o členství v tomto sdružení lze uvést, že nepřináší pro město žádné konkrétní přínosy. 
Činnost je dle dostupných informací zaměřena zejména na inovace, spolupracuje tedy s 
některými přerovskými firmami a hospodářskou komorou (z této spolupráce stojí a zmínku 
snahy o prosazení možnosti čerpání dotací z některého operačního programu v oboru optika). 
Členství zaniká vystoupením ze sdružení. Účinky nastávají okamžikem doručení písemného 
vystoupení správní radě příslušného sdružení.


