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USNESENÍ z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného                
dne 15. 11. 2010 

 

1/1/1/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. konstatuje , že všech 35 členů Zastupitelstva města Přerova obdrželo "Osvědčení o zvolení 

členem Zastupitelstva města Přerova", 
 
2. bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města Přerova podle § 69 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

2/1/1/2010 Schválení programu Ustavujícího zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje doplněný program Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne 15. listopadu 2010, 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele usnesení a 

zápisu z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
 

3/1/1/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje v souladu s §84 odst.2 písm. m) zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města 
Přerova na 11.  

 

4/1/1/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje v souladu s §84 odst. 2 písm. k) a m) zákona   
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 4 dlouhodobě uvolněné členy 
Zastupitelstva města Přerova, tj. primátora a 3 náměstky. 

 

5/1/3/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí volební komisi ve složení: 
 
předseda: Ing. Michal Symerský 
členové: MUDr. Magdalena Dostalová; Mgr. Monika Frídlová, MBA; MUDr. Michal 

Chromec; Ing. arch. Vladimír Petroš; Ing. Anna Pospíšilová; MVDr. Jiří Skyva. 
 

6/1/4/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje volební řád pro veřejnou volbu primátora, 
náměstků primátora a dalších členů Rady města Přerova. 
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7/1/4/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním primátora statutárního města 
Přerova Ing. Jiřího Lajtocha. 

 

8/1/5/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním 3 náměstky primátora -         
Ing. Jarmilu Havlíčkovou, Mgr. Dušana Hluzína a Mgr. Josefa Kulíška. 

 

9/1/6/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním dalších 7 členů Rady města 
Přerova - Ing. Jaroslava Čermáka; Ing. Tomáše Dostala; Čestmíra Hlavinku; Mgr. Šárku Krákorovou 
Pajůrkovou; Mgr. Radovana Rašťáka; Michala Záchu, DiS.; Bc. Václava Zatloukala. 

 

10/1/7/2010 Vymezení kompetencí souvisejících se zastupováním statutárního 
města Přerova v oblasti samostatné působnosti 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. svěřuje  
 
a) primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním statutárního města 
Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru finančního, a to včetně 
jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
b) náměstkyni primátora Ing. Jarmile Havlíčkové plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru majetku 
města, jeho správy a provozu, včetně vztahů s Technickými službami města Přerova, s.r.o.; Odboru 
právního; Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, a to včetně jednání, uzavírání smluv a 
podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
c) náměstkovi  primátora Mgr. Dušanu Hluzínovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy; Odboru zemědělství; Odboru dopravy, a to včetně jednání, uzavírání smluv a 
podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech, 
 
d) náměstkovi primátora Mgr. Josefu Kulíškovi plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru rozvoje, 
Odboru životního prostředí,a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů        
ve výše uvedených věcech, 
 
2. určuje náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška k zastupování primátora statutárního města 

Přerov v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 
3. deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova, s výjimkou §102 odst. 2 písm. c),  
na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast primátora 
Ing. Jiřího Lajtocha a v případě jeho nepřítomnosti náměstka Mgr. Josefa  Kulíška. 
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11/1/8/2010 Zřízení kontrolního a finančního výboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání v souladu s ustanoveními §117 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
1. zřizuje devítičlenný finanční výbor  a jeho předsedou volí Ing. Ivana Macháta, 
 
2.  zřizuje devítičlenný kontrolní výbor  a jeho předsedou volí pana Petra Lagu. 

 

12/1/9/2010 Záměr statutárního města Přerova zakoupit 35 kusů pracovních 
notebooků pro členy Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zakoupit 35 kusů pracovních notebooků pro členy 

Zastupitelstva města Přerova, 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Výdajová část v tis. Kč 
 
PAR ORJ   rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 
po úpravě 

6310 11 Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací (úroky z úvěrů) 

11 667,6 - 1 000,0 10 667,6 

6171 22 Činnost místní správy  
(informatika) 

9 504,0 + 1 000,0 10 504,0 

 
3. ukládá Radě města Přerova zrealizovat veřejnou zakázku na nákup 35 kusů pracovních 

notebooků pro členy Zastupitelstva města Přerova. 

Odpovídá: Ing. J. BAKALÍK 

Termín: 31.12.2010 

 
 
V Přerově dne 15. 11. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jiří Lajtoch       Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova             člen Rady města Přerova 

 
 


