
Pořadové číslo: 10/8

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 5.10.2015

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 10. 
2015

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název návrhu:

Cena města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí nominace na udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za 
rok 2015,

2. neschvaluje udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015,

3. vydává Zásady pro udělování Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského dle přílohy 1,

4. ukládá Radě města Přerova zpracovat návrh Zásad pro udělování čestného občanství města 
Přerova a předložila jej k projednání na zasedání Zastupitelstva města Přerova v únoru 2016.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá návrh k projednání a podporuje předložené usnesení. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením 795/26/10/2015 podává návrh tak, jak je uvedeno v návrhu na 
usnesení.

Důvodová zpráva:



Jako každým rokem byli zastupitelé a občani města Přerova osloveni, aby v termínu do 31. května 
nominovali kandidáty na udělení Ceny města Přerova za rok 2015.

Od občanů obdržela Kancelář primátora tyto návrhy:

1. Ing. Jiří Ševčák úspěšný pracovník Meopty a sportovec (atletika a 
lyžování)

2. Stanislav Dostál aktivní člen Klubu českých turistů, sbírá betlémy 
(sám je vyřezává)

3. Smíšený pěvecký sbor Vokál od roku 1963 hudební těleso reprezentuje město 
Přerov

4. Mgr. Jaroslav Schnerch učitel, básník, člen folklorního souboru Hanák 
Přerov

5. Milena Malinová zabývá se krajkováním a paličkováním, zdobí 
kraslice

6. Petr Laga navržen za aktivity v mnoha oblastech (sport, 
politika atd.)

7. Jiří Švec aktivní člen Klubu českých turistů, sběratel starých 
fotografií Přerova

8. Milena Vicenová politička (Ministerstvo zahraničních věcí, 
Ministerstvo zemědělství atd.)

Kancelář primátora návrhy ještě doplnila o další osobnosti a subjekty:

1. Jiří Polčák významný přerovský mykolog

2. Loutkové divadlo Sokol Přerov 100 let od založení

3. Radek Štěpánek významný a úspěšný světový tenista

4. Dan Trantina přerovský výtvarník, moderní umění, 50 let

5. Nataša Rousková sládková pivovaru ZUBR

6.
Vlasta Hartlová 

dlouholetá režisérka divadla Dostavník (letos končí 
spolupráci)

7. Irena Kanovská přerovská písničkářka, hudební skladatelka i 
interpretka, básnířka

8. Čestmír Beťák přerovský básník, divadelník

9. Ivan Němeček přerovský hudebník, interpret, skladatel

Celkem je tedy k dispozici 17 návrhů na udělení Ceny města Přerova. Vzhledem k tomu, že od roku 
1990 získalo toto ocenění více než 200 osobností  (a subjektů), je čím dál problematičtější při 
posuzování a schvalování návrhů akcentovat mimořádnost a výjimečnost.
Proto je navrhováno, aby za rok 2015 nebyla Cena města udělena a byly schváleny nové zásady, na 
základě kterých by byla cena udělována jedenkrát za volební období maximálně 5 kandidátům.
Zároveň je také navrhováno, aby byly zpracovány Zásady pro udělování čestného občanství města 
Přerova.


