
Z Á P I S 
 

z Ustavujícího  zasedání Zastupitelstva města Přerova 

 

konaného dne 15. listopadu 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
--------------- 
 
1. Zahájení 
 
2. Slib členů zastupitelstva 
 
3. Volba volební komise 
 
4. Volba primátora 
 
5. Volba náměstků primátora 
 
6. Volba dalších členů Rady města Přerova 
 
7. Vymezení kompetencí souvisejících se zastupováním statutárního města Přerova 

v oblasti samostatné působnosti 
 
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
9. Záměr statutárního města Přerova zakoupit 35 kusů pracovních notebooků pro členy 

Zastupitelstva města Přerova 
 
10. Závěr zasedání 
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Přítomni: 
 
A. Předsedající: 
 

Ing. Jiří Lajtoch     - primátor 
 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 
C. Omluveni:     - RSDr. Josef Nekl   
 
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 
 
 
E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
 
 
 
 
 
 
1. ZAHÁJENÍ  
 

 
Dosavadní primátor Ing. Jiří Lajtoch přivítal všechny přítomné na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
města Přerova dne 15. listopadu ve 13.00 hodin v Městském domě.  
Všechny členy nového Zastupitelstva města představil přítomným občanům, zaměstnancům 
magistrátu i ředitelům organizací. 
Konstatoval, že ve dnech 15. – 16. října 2010 se v Přerově uskutečnily komunální volby, v nichž bylo 
zvoleno 35 zastupitelů. Při prezenci, před zahájením prvního zasedání zastupitelstva, vydali Ing. 
Vladimír Kubeša a pan Zdeněk Daněk jako osoby pověřené vedením Registračního úřadu všem 
právoplatně zvoleným zastupitelům „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova“. 
Dosavadní primátor Ing. Jiří Lajtoch se zeptal zastupitelů, zda některý z nich uvedené osvědčení 
neobdržel. 
Nebylo tomu tak, a proto poděkoval Ing. Kubešovi a p. Daňkovi. 
 
Předsedající Ing. Lajtoch informoval, že ke Krajskému soudu v Ostravě byl dne 25.10.2010 podán 
návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města Přerova. Návrh byl podán e-mailem z adresy 
paulzverina@hotmail.com . Tento návrh byl dle sdělení soudu podán prostým e-mailem, bez 
zaručeného elektronického podpisu, bez užití systému datových schránek. 
Do 29.10.2010 do 16.00 hodin nebyl tento návrh doplněn písemným podáním obsahujícím 
vlastnoruční podpis navrhovatele, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, podáním 
zaslaným do datové schránky ani ústním podáním sepsaným do protokolu. 
Za uvedené situace se tedy jednalo o podání, které ve lhůtě pro jeho učinění nesplnilo požadavky na 
jeho náležitosti. Krajský soud v Ostravě dne 2. listopadu 2010 zaslal Magistrátu města Přerova 
sdělení, že z uvedených důvodů nebude o uvedeném podání rozhodovat. 
 
Poté bylo zasedání zastupitelstva řádně svoláno a informace o konání ustavujícího zasedání byla 
vyvěšena na úřední desce dne 3. listopadu 2010. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas 
v souladu s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích. 
 
Z dnešního zasedání se omlouvá RSDr. Josef Nekl, je přítomno 34 zastupitelů tzn. je přítomna 
nadpoloviční většina, proto je zasedání se schopno právoplatně usnášet. 
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 Při dnešním jednání se bude využívat elektronické hlasovací zařízení, které má každý na stole před 
sebou. Požádal zástupkyni firmy paní Blanku Barvířovou, aby přítomným zastupitelům objasnila 
činnost a funkci hlasovacího zařízení. Paní Barvířová provedla stručnou a výstižnou instruktáž. 
 
2. SLIB   ČLENŮ   ZASTUPITELSTVA  

 
Předsedající Ing. Lajtoch upozornil všechny členy zastupitelstva na neslučitelnost funkcí ve smyslu 
ustanovení §5 odst. 2 zákona 491/2001 Sb., o volbách  do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, kde je uvedeno, že funkce člena zastupitelstva města je neslučitelná s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem tohoto města zařazeným do městského úřadu. Dále je neslučitelná s funkcí 
vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu,  krajského nebo finančního 
úřadu. To vše platí pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se 
k územní působnosti města nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, 
primátorem, hejtmanem nebo radou kraje či města. 
Nyní přistoupíme  ke složení slibu, dále vás upozorňuji, že dle § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí, odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu 
mandátu. 
 
Podle §69 odst. 3 zákona o obcích člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města  po 
přečtení slibu pronesením slova „SLIBUJI“. Složení slibu potvrdí svým podpisem.  
 
Slib přečte nejmladší žena v Zastupitelstvu města Přerova Mgr. Monika Frídlová. Po jeho přečtení 
požádal členy zastupitelstva, aby v abecedním pořadí, tak jak jejich jména bude postupně četl tiskový 
mluvčí Mgr. Bohuslav Přidal, přistoupili k připravenému stolku a složili slib pronesením slova 
SLIBUJI. Složení slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu. 
Dále požádal všechny přítomné, aby povstali a paní magistru Frídlovou o přednesení textu slibu. 
Po skončení aktu složení slibu Ing. Lajtoch konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva 
složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.  
__________________________________________________________________________________ 

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. 
Při hlasování bylo 34 pro, 1 nepřítomen. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Předsedající Ing. Lajtoch si dovolil navrhnout rozšíření programu o bod č. 8 – Zřízení finančního a 
kontrolního výboru. 
 
Ing. Symerský – technická 

− dotázal se, že v předešlém hlasování bylo, že všech 35 zastupitelů obdrželo osvědčení, ale 
přítomno je jich 34 – Dr. Nekl je nepřítomen – tak jestli v tom není problém? 

 
Ing. Lajtoch 

− problém v tom není – konstatovali, že všech 35 členů obdrželo osvědčení – pan Nekl dostal 
osvědčení doporučenou poštou 
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Bc. Zatloukal 
− dovolil si přednést připomínku k programu a to – navrhuje, aby byl dnes projednán záměr 

statutárního města Přerova zakoupit 35 kusů pracovních notebooků pro členy Zastupitelstva 
města Přerova – materiály jsou připraveny i písemně – jedná se o to, že v minulém volebním 
období zastupitelé měli notebook s tím, že v něm byl nainstalován program IntraDoc, který 
běží na úřadě magistrátu města tak, aby nemuseli dostávat písemné předlohy a k materiálům se 
mohli v nich lépe orientovat a vracet se zpětně – z toho důvodu předkládá tento návrh na 
rozšíření programu 

 
Mgr. Grambličková 

− k připomínce Ing. Symerského, že pan Nekl nesložil slib – ale v bodě 2 bylo slůvko – přítomní 
zastupitelé a proto předpokládá, že i pan zastupitel Nekl bude muset složit tento slib veřejně 

 
Mgr. Puchalský 

− bylo vykázáno doručení osvědčení o zvolení zastupitelem panu Neklovi k dnešnímu datu? 
 
Ing. Lajtoch  

− ano, můžeme ho předložit 
 
Mgr.Puchalský 

− doplnil by návrh pana Zatloukala – kromě finančního a kontrolního výboru by měly vzniknout 
nejméně další 3 výbory a to: organizační, pro rozvoj města a majetkový – doplňující návrh 

 
Hlasování o doplňujícím návrhu o zřízení finančního a kontrolního výboru: 28 pro, 6 nehlasovalo, 1 
nepřítomen 
 
Hlasování o doplňujícím návrhu Bc. Zatloukala – záměr zakoupení 35 kusů pracovních notebooků: 28 
pro, 5 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 
 
Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Puchalského – zřízení dalších výborů – organizačního, pro 
rozvoj města a majetkového: 11 pro, 15 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval - NEPROŠLO 
 
Hlasování o doplněném programu Ustavujícího zasedání ZM: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen 
 
Hlasování o ověřovatelích – p. Čestmíru Hlavinkovi a paní Ludmile Tomaníkové: 34 pro, 1 
nepřítomen 
__________________________________________________________________________________ 

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. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aby mohli přistoupit k volbě Rady města Přerov, je třeba stanovit počet jejich členů a zvolit volební 
komisi. Stanovit počet členů rady obce a volit z řad členů zastupitelstva primátora,  jeho náměstky a 
další členy rady je v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. 
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Počet členů rady je upraven v  §99 odst. 3 zákona o obcích, počet členů je lichý, je stanoven od 5 do 
11 členů a nesmí být vyšší než 1/3 počtu členů zastupitelstva. S ohledem na tuto právní úpravu navrhl 
předsedající Ing. Lajtoch stanovit počet členů Rady města Přerova na 11. 
Má někdo protinávrh nebo připomínku k předloženému návrhu? 
 
p. Laga 
- nepodařilo se jim v rámci opozice prosadit – navrhovali Spolu pro Přerov a jejich klub za 

KSČM – počítali s ČSSD, když nabídku navrhovali, že bude úsporná radnice – 1 primátor, 2 
náměstky a 9 radních – dokonce nabízeli křeslo primátora, 1 náměstka a 5 radních – ale 
nedošlo k tomu 

- doba je těžká, proto si myslí, že by se rada měla uskrovnit a měla by pracovat v 9-ti členném 
složení – PROTINÁVRH na 9 členů Rady města Přerova 

 
Hlasování o protinávrhu p. Lagy – 9-ti členná Rada města: 11 pro, 13 proti, 9 se zdrželo, 1 nepřítomen 
– NEPROŠLO 
 
Hlasování o návrhu Ing. Lajtocha – počet členů Rady města 11: 23 pro, 9 proti, 2 se zdrželi, 1 
nepřítomen 
__________________________________________________________________________________ 

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.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Dále Ing. Lajtoch navrhl počet dlouhodobě uvolněných členů Rady města na 4 tzn. primátor a 3 
náměstci. 
 
Hlasování o návrhu Ing. Lajtocha – viz výše: 23 pro, 5 proti, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen 
__________________________________________________________________________________ 

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. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nyní bychom měli přistoupit postupně k volbě primátora, jeho náměstků a dalších členů Rady. K této 
volbě je třeba zvolit volební komisi. Současně upozorňuji, že členové volební komise nemohou 
kandidovat do volených funkcí. Doporučuji, aby komise měla 7 členů a podal návrh na tyto členy 
volební komise: 

1. MUDr. Michal Chromec - ČSSD 
2. Ing. Arch. Vladimír Petroš - ČSSD 
3. Mgr. Monika Frídlová, MBA - ODS 
4. MVDr. Jiří Skyva – TOP 09 
5. MUDr. Dostalová Magdaléna – KDU-ČSL 
6. Ing. Michal Symerský - KSČM 
7. Ing. Anna Pospíšilová – SpP koalice 

 
Dotázal se všech  navržených, zda souhlasí s kandidaturou do volební komise a požádal členy volební 
komise, aby odsouhlasili svou kandidaturu slovem ANO. 
 
Ing. Lajtoch navrhl na funkci předsedy volební komise Ing. Symerského, který souhlasil. 
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__________________________________________________________________________________ 

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. 
Při hlasování bylo 34 pro, 1 nepřítomen. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Již v předstihu jste všichni obdrželi návrh volebního řádu, předloženého koaličními stranami – ČSSD, 
ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, který upravuje volbu primátora, společnou volbu náměstků a společnou 
volbu dalších členů  rady, a to formou veřejného hlasování. Zároveň je připravený i dnes na svých 
pracovních stolech. 
Než přistoupíme k jeho schvalování, otevírám diskusi. Má někdo připomínku, doplnění nebo návrh na 
změnu?  
 
p. Laga 

− volební řád ho překvapil – do voleb šly nové strany a nové myšlení a zastupitelé dostali starý 
volební řád, který před 4 lety „vypotili“, proto udělal návrh na změnu – v části III – veřejné 
hlasování změnili na volbu tajnou – PROTINÁVRH k volebnímu řádu 

 
Mgr. Puchalský 

− připojil se k návrhu p. Lagy a doplnil ho  
− je velmi pochybné zda předložený volební návrh Volebního řádu nenarušuje integritu svobody 

hlasování zastupitelů koalice, která tento volební řád předložila 
− proto navrhl, aby v čl. I – Obecní ustanovení volebního řádu v odst. 3 byla provedena 

následující změna: ... a dalších členů Rady města bude provedeno formou tajného hlasování, 
v odst. 6 – Získá-li některý z předložených písemných návrhů na volbu primátora, náměstka či 
člena Rady města nejméně 18 hlasů, o ostatních návrzích se již nehlasuje, odst. 7 a 8 se 
vypouští 

− v čl. II – Kandidatura – odst. 1 – Každý člen zastupitelstva má právo podat volební komisi 
písemný návrh jednoho kandidáta pro volbu primátora města, jednoho náměstka a dalšího 
člena rady v počtu, který odpovídá rozhodnutí Rady města 

− čl. III – to už navrhoval p. Laga 
− to je jeho doplněný PROTINÁVRH 
− za další navrhl, aby o těchto protinávrzích se hlasovalo tajně: 9 pro, 22 proti, 2 se zdrželi, 1 

nehlasoval, 1 nepřítomen – NEPROŠLO 
 
Hlasování o protinávrzích Mgr. Puchalského – viz výše: 11 pro, 21 proti, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen – 
NEPROŠLO 
 
Hlasování o protinávrhu p. Lagy – viz výše: 12 pro, 17 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen – NEPROŠLO 
 
Hlasování o původním předloženém návrhu: 23 pro, 10 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 
__________________________________________________________________________________ 

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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Mgr. Puchalský - technická 
− zeptal se kdo návrh volebního řádu podal zastupitelstvu? Koalice – ptal se ve smyslu zákona 

předsedy – může koalice ve smyslu zákona podat návrh? 
 
Ing. Lajtoch 

− návrh podal on s tím, že je to zastoupeno těmito stranami 
 
Mgr. Puchalský 

− z textu to nevyplývá – není tam zaznamenáno, že je to návrh zastupitele Ing. Lajtocha 
− kdo podal ve smyslu zákona o obcích návrh na projednání a schválení tohoto volebního řádu? 
− musí to být zastupitel, výbor nebo rada – o ničem jiném zákon nehovoří 

 
Ing. Symerský – předseda volební komise 

− návrh podal Ing. Jiří Lajtoch 
− v souladu se schváleným volební řádem  čl. I odst. 3 nechal  hlasovat, že volba primátora, 

náměstků primátora a dalších členů rady města bude provedena formou veřejného hlasování 
Při hlasování bylo 22 pro, 10 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 
 

− požádal zastupitele, aby v následující desetiminutové lhůtě předložili návrh kandidáta na 
primátora, který musí být předložen písemně a předán volební komisi, která má pro svou práci 
vyhrazený prostor v kuřárně – připomenul, že každý ze zastupitelů může předložit jeden návrh 
na primátora a že kandidátem nemůže být člen volební komise 

 
PŘESTÁVKA: 14.00 – 14.15 hodin 
 
Ing. Symerský 

− volební komise obdržela 4 písemné návrhy na kandidáta pro volbu primátora – 1 návrh byl pro 
Ing. Jiřího Lajtocha a 3 návrhy byly pro Mgr. Vladimíra Puchalského 

− dle zapsaných pořadí – byl první doručen jako první – návrh na Ing. Lajtocha a jako druhý 
v pořadí byl doručen návrh na Mgr. Puchalského 

 
p. Laga – technická 

− zpochybnil práci volební komise,protože předal jejich návrh na primátora předsedovi volební 
komise když odcházel od mikrofonu a bylo schváleno, jak se bude volit, tak okamžitě ho 
zpracoval a předal předsedovi volební komise – tak neví, jak mohl být někdo rychlejší – když 
s tímto návrhem odcházel  

 
Ing. Lajtoch 

− nebyl u toho, nicméně ve volebním řádu je jasně, že se předloží volební komisi v kuřárně – 
takže nemáte to předkládat předsedovi komise, ale transparentně volební komisi v kuřárně 

 
Bc. Zatloukal 

− p. Laga to předal na špatném místě – on byl první v místnosti určené pro práci volební komise 
 
Ing. Symerský 

− zeptal se kandidátů na primátora města, zda s kandidaturou souhlasí – oba souhlasili 
 
p. Laga – technická 

− nezaznělo zde, že je to v kuřárně, ale že je to v nějaké místnosti 
− byli by rádi, aby se každý z kandidátů na primátora představil – svou vizi na další 4 roky, co 

by chtěl pro Přerov udělat – požádal o to 
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Mgr. Grambličková – technická 
− má stejný názor, že by se zde měl každý kandidát představit a myslí si, že by před volbou měla 

být nějaká diskuse 
 
Mgr. Rašťák 

− je to diskutabilní otázka, to co zde zaznělo – nebývalo to zde zvykem – navíc před nedávnem 
probíhaly poněkud intenzivní předvolební kampaně všech politických stran, kde byl velký 
prostor pro kandidáty, aby se představili se svými vizemi 

− navíc ve vedení města není primátor sám, je tam Rada města, která jistě v krátké době předloží 
zastupitelstvu své programové prohlášení 

 
p. Laga 

− právě pro to, požádal o tu pětiminutovku, aby se kandidáti představili 
 
Pí Jandová 

− všichni víme, jak je osoba primátora důležitá, proto se přimlouvá také za tuto pětiminutovku – 
kandidáti jsou oba silní – rádi si všichni poslechneme jejich vizi, programové prohlášení je 
další věcí 

 
Občan – p. Vyhlídka 

− jako občan by rád slyšel od kandidátů na primátora představení nějakých vizí 
 
Hlasování o návrhu p. Lagy – aby každý z kandidátů na primátora představil svou vizi na příští 4 roky: 
13 pro, 6 proti, 15 se zdrželo, 1 nepřítomen 
 
Mgr. Puchalský – technická 

− omluvil se z dalšího jednání a hlasování – omluvili se jako klub – jako celek – z jednoho 
prostého důvodu – způsob, jakým koalice prohlasovala, způsob volby a způsob hlasování o 
primátorovi je naprosto nedůstojný a politicky nekulturní  

− hlasovat pro nebo se zdržet je pro jejich klub velmi slabý nástroj manifestace proti tomu, co 
dnes sehráli 

 
p. Laga – technická 

− konstatoval, že volební řád znovu prostudoval a nenašel, že by měl předat návrh ve volební 
místnosti – důrazně upozornil, že ve volebním řádě to takto není 

 
Ing. Lajtoch 

− předseda volební komise Ing. Symerský ve své řeči uvedl, že se návrhy mají předat v 
„kuřárně“ 

 
Bc. Zatloukal - technická 

− reagoval na p. Lagu – v čl. II v odst.1 je, že návrh se má podal volební komisi a p. Laga jej 
předal jednomu členu volební komise 

 
Mgr. Grambličková – technická 

− diskusi by si zasloužili – ona by se chtěla k některým věcem vyjádřit, proto touto technickou 
poznámkou požádala o otevření diskuse 

 
p. Laga – technická 

− je tu právní oddělení, které rozhodne, jestli je to v pořádku, když předal jako první jejich návrh 
− požádal o vysvětlení, jak to je, aby nemusel zpochybnit volbu primátora 

 
Mgr. Hrubá – pověřená vedením Odboru právního 



 9 

− do záznamu zaznělo, že i předsedající jednak řekl, že písemné návrhy se budou předávat 
v kuřárně, řekl to i předseda volební komise, který je samozřejmě členem volební komise, tak 
jak to schválilo zastupitelstvo 

− první by se mělo hlasovat o návrhu, který byl předán ve volební místnosti 
 
Ing. Symerský – předseda volební komise 

− přistoupili ke hlasování – jako první byl předán návrh se jménem Ing. Jiří Lajtoch: 22 pro, 6 
proti, 6 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

− jelikož byl primátor zvolen, o dalších předložených návrzích se nehlasuje 
__________________________________________________________________________________ 

7/1/4/2010  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním primátora statutárního města 
Přerova Ing. Jiřího Lajtocha. 
__________________________________________________________________________________ 
 
primátor - Ing. Lajtoch 

− všem poděkoval za projevenou důvěru 
 
Ing. Symerský – předseda volební komise 

− stanovil 10 minutovou lhůtu na podání písemných návrhů kandidátů na náměstky primátora 
− návrhy musí být podány v souladu se schváleným volebním řádem a předkládají se do rukou 

členů volební komise – v kuřárně, kde vás budou očekávat členové volební komise 
 
PŘESTÁVKA: 14.35 – 14.50 
 
Ing. Symerský – předseda volební komise 

− konstatoval, že volební komise obdržela jeden písemný návrh na kandidáty pro volbu 
náměstků primátora – představil jednotlivé kandidáty a vyzval je, aby vyslovili souhlas se 
svou kandidaturou - Ing. Jarmilu Havlíčkovou, Mgr. Dušana Hluzína a Mgr. Josefa Kulíška 

__________________________________________________________________________________ 

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. 
Při hlasování bylo 22 pro, 5 proti, 7 nehlasovalo, 1 nepřítomný. 
__________________________________________________________________________________ 
 
primátor – Ing. Lajtoch 

− poblahopřál všem nově zvoleným náměstkům primátora - Ing. Jarmile Havlíčkové, Mgr. 
Dušanu Hluzínovi a Mgr. Josefu Kulíškovi 

− dalším aktem jednání je volba dalších členů Rady města  
v průběhu přestávky rovněž obdrží zastupitelé písemnou předlohu ve věci vymezení kompetencí 

souvisejících se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti 
,předlohu ke zřízení finančního a kontrolního výboru a předlohu - záměr statutárního města 
Přerova zakoupit 35 kusů pracovních notebooků pro členy Zastupitelstva města Přerova, 

 
Ing. Symerský – předseda volební komise 

− stanovil 10 minutovou lhůtu na předání písemných návrhů na další členy Rady města 
− návrhy musí být podány v souladu se schváleným volebním řádem a předkládají se do rukou 

členů volební komise, která sídlí v kuřárně.  
 
PŘESTÁVKA: 15.00 – 15.15 hodin 
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Ing. Symerský – předseda volební komise 
− volební komise obdržela pouze jediný písemný návrh kandidátů pro volbu dalších členů rady  

představil jednotlivé kandidáty a vyzval je, aby vyslovili souhlas se svou kandidaturou - Ing. Jaroslav 
Čermák; Ing. Tomáš Dostal; Čestmír Hlavinka; Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková; Mgr. Radovan 
Rašťák; Michala Zácha, DiS.; Bc. Václav Zatloukal 
__________________________________________________________________________________ 

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. 
 
Při hlasování bylo 23 pro, 5 proti, 6 nehlasovalo, 1 nepřítomen. 
 
primátor Ing. Jiří Lajtoch 

− poblahopřál nově zvoleným členům Rady města a zároveň poděkoval členům a předsedovi 
volební komise za jejich práci 

__________________________________________________________________________________ 
 

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

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 
 
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),  
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na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast primátora 
Ing. Jiřího Lajtocha a v případě jeho nepřítomnosti náměstka Mgr. Josefa  Kulíška. 

Při hlasování bylo 27 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen. 
__________________________________________________________________________________ 

11/1/8/2010 Zřízení kontrolního a finančního výboru 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 
 
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. 
Při hlasování bylo 29 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen. 
__________________________________________________________________________________ 
 

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 

Diskuse: 
Pí Jandová 

− vzhledem k současné finanční situaci a zadluženosti města Přerova, by se měli chovat už od 
začátku volebního období úsporně 

− 17 zastupitelům zůstaly notebooky z minulého volebního období, za jejich klub řekla, že ani 
oni nebudou potřebovat notebooky v tomto volebním období – což je celkem 23 notebooků 

− pokud zastupitelstvo odsouhlasí nákup dalších notebooků pro nové zastupitele, tak jí vychází, 
že by se mělo dokoupit pouze 12 kusů notebooků 

− podala PROTINÁVRH na zakoupení 12 kusů notebooků 
 
Ing. Pospíšilová 
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− připomněla všem zastupitelům, že všichni v předvolebních slibech slibovali, že budou šetřit 
− myslí si, že notebooky nepotřebujeme, nezná nikoho, kdo by v dnešní době neměl doma 

počítač nebo notebook a nemůže e-mailem přijímat zprávy a tisknout si je 
 
Ing. Šlechta 

− v minulém volebním období odmítli notebooky,  
− to co potřebují je dostupnost dat, které jsou shromažďovány na CD tak, aby je bylo možno 

stáhnout z internetu a aby si je mohli stáhnout i občané – dejte nám data, ale nepotřebujeme 
k tomu hardware 

 
Hlasování o protinávrhu pí Jandové – zakoupit pouze 12 kusů notebooků: 10 pro, 5 proti, 18 se 
zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen - NEPROŠLO 
 
Hlasování o původním předloženém návrhu: 23 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 
 
Primátor Ing. Lajtoch 
Pracovní část našeho ustavujícího zasedání máme již za sebou. Věřím, že jsme dnes z našeho středu 
zvolili členy, kteří budou po celé následující období pracovat v orgánech města s plným nasazením a 
společně budeme usilovat o rozvoj našeho města a spokojenost občanů. Čeká nás každodenní práce.   

Prvním prubířským kamenem spolupráce našeho nového zastupitelstva se stane již koncem letošního 
roku projednávání rozpočtu našeho města na rok 2010, který bychom měli schválit v prosinci letošního 
roku.  

Druhé zasedání  zastupitelstva se bude konat v pondělí 13.12.2010 opět zde ve velkém sále Městského 
domu, od 13.00 hodin. Půl hodiny před zahájením zasedání budou v sále vždy přítomní vedoucí odborů 
a ředitelé našich organizací. Těším se na spolupráci. 

__________________________________________________________________________________ 

ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 
 
Primátor Ing. Jiří Lajtoch ukončil Ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15. listopadu 
2010 v 15.30 hodin. 
 

 
V Přerově dne 19. 11. 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Ing. Jiří Lajtoch                          Čestmír Hlavinka                          Ludmila Tomaníková 
primátor města Přerov               člen Rady města Přerova                členka Zastupitelstva města Přerova 
 
 
 
 
 
 


