
SMLOUVA O PARTNERSTVÍ

Město Kotor 
jednající starostou Dr. Aleksandarem Stijepčevićem
se sídlem 85330  Kotor, Stari grad 317
Černá Hora 

a

Statutární město Přerov
jednající primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským 
se sídlem 750 11  Přerov, Bratrská 34 
Česká republika

na základě souhlasu Sněmovny města Kotor, číslo ______ ze _____ 2015 
a usnesení Zastupitelstva města Přerova, číslo _____ ze dne  ______ 2015, 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o partnerství

I.

Na základě vzájemně vyjádřené vůle a přátelství mezi městem Kotor v Černé Hoře a

statutárním městem Přerovem v české republice je v této Smlouvě o partnerství vyjádřen 

zájem a vůle občanů obou měst k navázání úzké spolupráce mezi samosprávami měst Kotor a 

Přerov v následujících oblastech:

1. V oblasti kultury:

 organizace a pořádaní společných kulturních akcí,
 organizování a výměna programů sborů a umělců (hudebníků, zpěváků a 

malířů, spisovatelů, divadel, karnevalových skupin),
 prezentace a propagace kulturních, uměleckých a vědeckých úspěchů.

    
2. V oblasti školství a vědy:

 vytváření sítí a spolupráce vzdělávacích a vědeckých institucí a ústavů, 
 výměna žáků a studentů,
 organizace a spolupráce vzdělávacích a vědeckých setkání.

3. V oblasti cestovního ruchu a ekonomiky:

 organizace akcí a prezentace v oblasti cestovního ruchu a turismu,
 spolupráce podnikatelů, kteří o spolupráci projeví zájem, v oblasti cestovního 

ruchu,
 spolupráce a prezentace podnikatelských subjektů.

4. V oblasti sportu:

 spolupráce sportovních klubů a jednotlivců a pomoc při jejich spolupráci.



5. Spolupráce bude rozvíjena i v jiných oblastech, které slouží cílům této smlouvy. 
Zvláštní pozornost bude věnována spolupráci prostřednictvím společných projektů, 
které mohou být financovány z dostupných fondů Evropské unie.

II.

Hlavním cílem Smlouvy o partnerství je vytvořit a posílit vazby mezi místními orgány a

občany obou obcí (měst), a to prostřednictvím vzájemného propojení občanů a podnikatelů a 

zahájení spolupráce ve všech oblastech; upevnit sounáležitost mezi lidmi z oblastí se 

společnou historií.

Podepsáno v ..................  dne …………….

Dr. Alexander Stjepčević
starosta obce Kotor

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor města Přerova

    

     


