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USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. 7. 2009 

 

743/23/1/2009 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. července 2009 
 
2. schvaluje Mgr. Elenu Grambličkovou a Mgr. Petra Karolu za ověřovatele 23. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 

744/23/2/2009 Poskytnutí peněžitých darů obcím postiženým povodní  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí Jeseník nad Odrou, se sídlem Jeseník nad 
Odrou 256, PSČ 742 33, IČ 00297976, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod 
způsobených povodní,    

 
2. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a městysem Hustopeče nad Bečvou, se sídlem 
Náměstí míru 21, PSČ 753 66, IČ 00301329, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod 
způsobených povodní, 

    
3. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí Bělotín, se sídlem Bělotín 151, PSČ 753 64,    
IČ 00301019, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní,    

 
4.  schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a obcí Polom, se sídlem Polom 52, PSČ 753 65,        
IČ 00850675, jako obdarovaným, na částečnou úhradu škod způsobených povodní,    

 
5.  schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové 
náměstí 1175/5, PSČ 405 38 Děčín, IČ 00261238, jako obdarovaným, na částečnou úhradu 
škod způsobených povodní, 

    
6. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy č. 1. 

 

V Přerově dne 13. 7. 2009 

 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch                Mgr. Elena Grambličková 
primátor města Přerova        náměstkyně primátora města Přerova 


