
Pořadové číslo:  41/8 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Smlouva s partnerským městem Kędzierzyn-Koźle  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje smlouvu o partnerství mezi statutárním městem Přerovem a městem Kędzierzyn-Koźle, a 

to na dobu neurčitou. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města 

po projednání na schůzi konané dne 9. 8. 2018 usnesením č. 4106/98/11/2018 podává návrh schválit 

poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 

 

Kancelář primátora 

předkládá materiál ke schválení. 

 

Důvodová zpráva: 

První společná smlouva o partnerství měst Kędzierzyn-Koźle a Přerov byla podepsána v roce 2007 na 

dobu 5 let. Její platnost vypršela dne 21. 9. 2012. Následně byla podepsána nová partnerská smlouva 

opět s platností na dobu 5 let. Platnost této smlouvy skončila dne 15. 9. 2017. Primátorka města 

Kędzierzyn-Koźle požádala o její opětovné prodloužení, a to na dobu neurčitou. Text smlouvy je v 

příloze materiálu.  

  

Zástupci měst se partnerskou smlouvou zavazují podporovat a prohlubovat vzájemné vztahy v 

oblastech: rozvoj hospodářství a průmyslu, vzdělávání, kultury, sportu, sociální péče, ochrany zdraví, 

cestovního ruchu a podpory aktivit klubů, společností a neziskových organizací do doby podpisu 



smlouvy o partnerství.  

  

V průběhu uplynulých let se dařilo smlouvu naplňovat, jednalo se hlavně kulturní a společenské 

aktivity měst a jejich zařízení. Deklarovaný zájem spolupráce je platný i v současnosti. Proto je 

navrhováno využít klauzule o možnosti prodloužení smlouvy.  

Zástupci města Kędzierzyn-Koźle navštíví Přerov během Přerovských svatovavřineckých hodů 2018 a 

náměstek primátorky města Kędzierzyn-Koźle pan Wojciech Jagiełło deklarovali spolupráci obou 

měst podpisem Prohlášení o vzájemné spolupráci. Po schválení partnerské smlouvy Zastupitelstvem 

města Přerova bude tato smlouva podepsána během společného setkání zástupců obou měst.  

 

 


