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 USNESENÍ  z 1. schůze Rady města Přerova konané dne 22. listopadu 2010 

 

1/1/1/2010 Program 1. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 1. schůze Rady města Přerova konané dne 22. listopadu 2010 
 
2. schvaluje Ing. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze Rady města 

Přerova 
 

 

2/1/2/2010 Uzavření Smlouvy  o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 182/2010 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, uzavřené mezi Statutárním 
městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ 70856508, na projekty "Cyklostezka 
Žebračka Přerov", "Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově“ a "Nasvětlení 
přechodů pro chodce v Přerově“.  
Výše poskytnuté podpory je blíže specifikována v důvodové zprávě. 
 

 

3/1/3/2010 Zřízení komisí Rady města Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. zřizuje podle §102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 
a) jedenáctičlennou Komisi pro výchovu, vzdělávání a sport, 
b) devítičlennou Komisi pro cestovní ruch a kulturu, 
c) jedenáctičlennou Komisi pro občanské záležitosti, 
d) jedenáctičlennou Komisi rozvojovou a investiční, 
e) devítičlennou Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech, 
f) devítičlennou Komisi životního prostředí, 
g) jedenáctičlennou Komisi dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality, 
h) jedenáctičlennou Komisi pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti  
 
2. ukládá Kanceláři primátora oslovit volební strany zastoupené v Zastupitelstvu města Přerova, 

aby v termínu do 10. 12. 2010 předložily návrhy na personální obsazení zřízených komisí        
a návrhy na členy Redakční rady Přerovských listů. 

 

Odpovídá: Ing. D. NOVOTNÁ 

Termín: 20.12.2010 
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4/1/3/2010 Pověření k uzavírání sňatků 

Rada města Přerova po projednání pověřuje výkonem uzavírání sňatků primátora Ing. Jiřího Lajtocha, 
náměstka primátora Mgr. Josefa Kulíška, náměstkyni primátora Ing. Jarmilu Havlíčkovou, náměstka 
primátora Mgr. Dušana Hluzína, dále členy Zastupitelstva města Přerova Mgr. Přemysla Dvorského, 
Ph.D., Mgr. Moniku Frídlovou, MBA; p. Čestmíra Hlavinku, Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou, 
Mgr. Lenku Ticháčkovou,  Michala Záchu, DiS. Na základě §108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,       
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že pověření členové Zastupitelstva 
města Přerova mohou užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při uzavírání sňatků. 
 

 

V Přerově dne 22. listopadu 2010 

 

 

 

 

 
    Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                 Ing. Jaroslav Čermák 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


