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Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor města Přerova

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí nabídku spolupráce s městem Kotor (Černá Hora) předloženou 
hospodářem a konzulárním referentem velvyslanectví v Černé Hoře Karlem 
Rotreklem,

2. ukládá primátorovi města Přerova vyjednat podmínky partnerské smlouvy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své 12. schůzi konané dbe 12. března 2015.  
Předkládaný návrh na usnsení je v souladu s usnesením rady číslo 293/12/10/2015. 

Důvodová zpráva:

Hospodář a konzulární referent (attaché) velvyslanectví v Černé Hoře Karel Rotrekl se 
telefonicky obrátil na Kancelář primátora, aby tlumočil nabídku starosty města Kotor, pana 
Dr. Aleksandara Stijepčevića. Dne 11. 2. 2015 se zástupci českého velvyslanectví v Černé 
Hoře zúčastnili vzpomínkového aktu, konaného na památku popravy účastníků povstání v 
Boce Kotorské (11. 2. 10918). Starosta městečka Kotor projevil zájem o osobnost Františka 
Rasche, respektive se zajímal o město Přerov, v němž se F. Rasch narodil a jehož osudy města 



Kotor a Přerov spojují. Požádal attaché Karla Rotrekla, aby oslovil zástupce města s nabídkou 
navázání partnerských vztahů mezi městem Kotor a Přerov.

Attaché K. Rotrekl také přislíbil, že bude nápomocen při zprostředkování vzájemných 
kontaktů v případě projeveného zájmu o spolupráci. Pro doplnění attaché uvedl, že v  
současné době se rozbíhá snad do budoucna spolupráce a pomoc ze strany našeho českého 
Ministerstva obrany městu Kotor s úpravou památníku popravených námořníků k blížícímu se 
100. výročí vzniku vzpoury (1. února 1918) a samotné popravy (11. února 1918). Na 
kanceláři primátora jsou k dispozici také fotografie z únorového pietního aktu a námořního 
muzea. V příloze je uvedeno několik informací o městě, převzatých z internetu. 

Rada města Přerova projednala materiál na své schůi konané dne 12. března 2015. 
Předkládaný návrh na usnesení je v souladu s usnesením rady číslo 293/12/10/2015.

V současné době má statutární město Přerov podepsanou smlouvu s partnerskými městy: 

Děčín Česká republika www.mmdecin.cz 

Bardejov Slovenská republika www.e-bardejov.sk 

Cuijk Nizozemské království www.cuijk.nl 

Ozimek Polská republika www.ozimek.pl

Kedzierzyn-Kozle Polská republika www.kedzierzynkozle.pl 

Ivano Frankivsk Ukrajina www.mvk.if.ua 

BARDEJOV
Bardejov je hospodářské a kulturní centrum horního Šariše s 33 tis. obyvateli. Vznikl na 
důležité obchodní cestě vedoucí na sever do Polska. První písemná zmínka pochází z roku 
1241. V roce 1950 byl Bardejov vyhlášen městskou památkovou rezervací a nastala intenzívní 
obnova kulturního dědictví. Za záchranu a obnovu kulturního dědictví dostal Bardějov v roce 
1986 Evropskou cenu udělenou Mezinárodním kuratoriem se sídlem v Hamburku, tím se 
město zapsalo do seznamu měst, která patří k významným sídlům evropské kultury. V 
Bardějově je zachováno renesančně-gotické radniční náměstí s bazilikou sv. Egídia ze 16. 
stol. a stejně starou městskou radnicí. Součástí města jsou i Bardejovské Kúpele, lázně 
založené na léčebných účincích minerálních vod. Dějiny lázní sahají až do středověku.

CUIJK
Městečko Cuijk se svými 24 000 obyvateli leží na jihu Holandska. Jeho historie se začíná psát 
před naším letopočtem, první obyvatelé toto místo nazývali Ceuclum. Název vznikl z 
významu otáčka nebo ohyb a přeneseně znamenal, že řeka Maas ve městě Cuijk mění směr 
toku na západ. Řeka Maas významně ovlivňuje život ve městě a je také centrem čtyřdenních 
oslav, které vrcholí přechodem řeky po speciálně vybudovaném pontonovém mostě. Tohoto 
přechodu se každoročně účastní až 40 tisíců návštěvníků z celého světa. Řeka Maas je spojena 
s jezery, které nabízí vodní plochu o velikosti 400 ha. Za raritu lze pokládat větrný mlýn, 
který byl postaven na vrcholu domu v roce 1862. 

DĚČÍN
Děčín leží v severních Čechách na soutoku řek Labe a Ploučnice. Stejně jako město Přerov je 
od 1. července 2006 statutárním městem. Řadí se mezi 10 rozlohou největších měst v ČR. 



Počet obyvatel se pohybuje okolo 53 tisíc. Je významným železničním a říčním dopravním 
uzlem. První písemná zmínka o Děčíně pochází již z roku 993. Současný Děčín sestává ze 
dvou původně samostatných měst Děčín a Podmokly, ke sloučení došlo v roce 1942. Děčín je 
nejníže položené město v České republice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů 
nad mořem. Město je centrem Národního parku České Švýcarsko, leží na území CHKO 
Labské pískovce a CHKO České středohoří. Děčín ale není zajímavý jen svými přírodními 
krásami, ale i historickými památkami. Bezesporu největší památkou ve městě je zámek. K 
zámku vede přístupová cesta Dlouhá jízda - ve skále vytesaná silnice ohraničená z obou stran 
vysokými zdmi. Dalšími zajímavostmi jsou staré děčínské mosty z 15. a 16. století. K 
návštěvě také láká turisty i místní obyvatele Děčínská ZOO.

IVANO-FRANKIVSK
Ivano-Frankivsk je historické město, které leží v karpatské oblasti na západě Ukrajiny. Je to 
administrativní a ekonomické centrum ivanofrankivské oblasti. Ve městě, které bylo do roku 
1962 nazýváno Stanyslaviv, žije okolo 200 tisíc obyvatel. Město vzniklo na základech 
původní vesnice Zabolottya, která byla založena roku 1437. První písemná zmínka o městě 
pochází ze 17. století. Po druhé světové válce se město stalo součástí Sovětského svazu - až 
do roku 1991. Svůj název na Ivano-Frankivsk město změnilo na památku ukrajinského 
spisovatele Ivana Franka v roce 1962. 

KEDZIERZYN-KOŹLE
Kedzierzyn-Koźle je součástí opolského vojvodství. Se svými 70 tisíci obyvateli je město 
druhým největším centrem Opolského vojvodství a je důležitým administrativním, 
průmyslovým a kulturním místem oblasti. Historie města se začíná psát v roce 1108. Město 
bylo formálně založeno až v roce 1975 jako výsledek spojení čtyř měst: Koźle, Kedzierzyn, 
Klodnice, Slawiecice. 
Ve městě lze navštívit rozlehlý park s barokním zahradním pavilonem - „Belvederem“, 
některý z mnoha kostelů např. kostel sv. Nikolaje, kostel sv. Kateřiny nebo Augsburský 
protestantský kostel. Za návštěvu také stojí „vodní věž“, která je zdobena barevnými 
cihličkami. Části Koźle a Klodnice spojuje historický vodní kanál, který byl postaven v 19. 
století. Je to jeden z nejstarších plavebních kanálů v Evropě a je doplněn stavidly.

OZIMEK
Město Ozimek je situováno v jihozápadním Polsku, 20 kilometrů na východ od města Opole. 
Okres tvoří město Ozimek a 11 vesnic. Severozápadní část okresu protíná přítok Odry - řeka 
Mala Panew, která v podobě Turavských jezer obklopuje na severozápadě oblast Ozimku. 
Město má okolo 10 tisíc obyvatel. Ve městě mohou návštěvníci vidět nejstarší evropský 
litinový visutý most, který byl postaven v roce 1827. Do roku 1938 stál most na významné 
komunikaci mezi Ozimkem a městem Zawadzkie. Další historickou památkou je starý 
evangelický kostel postavený v roce 1819. Ozimek je také dobře znám svými objevy 
kosterních pozůstatků dinosaurů v oblasti Krasiejów. Kosti plazů a obojživelníků, které zde 
byly nalezeny, pochází z období raného triasu, což je asi před 230 miliony let.


