
Příloha č. 1

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina pracovala ve složení: Břetislav Passinger – vedoucí skupiny, Michal Zácha, 
JUDr. Lichnovský a Ing. Skládal

Za magistrát města Přerova přítomni: Ing. František Zlámal

Předmět kontroly: Úkol byl uložený kontrolnímu výboru usnesením ZM č. 269/9/10/2015 bod 2.:

„ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města 

souvisejících s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda 

nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.“

Kontrola provedena v období: 12. 10. – 7. 12. 2015

A) ÚKOL

269/9/10/2015 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci" Zastupitelstvo města Přerova 

po projednání:

1. bere na vědomí informace o průběhu likvidace společnosti Regionální letiště Přerov a.s. 

"v likvidaci" dle důvodové zprávy.

2. ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města 

souvisejících s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda 

nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.

B) PŮVODNÍ ZÁMĚR A CÍLE 

USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Přerova, konané dne 8. 9. 2008

1609/40/2/2008 Založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.

Rada města Přerova po projednání:

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
1. rozhodnout o založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 30, 

750 02 Přerov dle důvodové zprávy
2. schválit Zakladatelskou smlouvu akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem 

Trávník 30, 750 02 Přerov
3. schválit stanovy akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 750 02 

Přerov
4. navrhnout do představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 

30, 750 02 Přerov Ing. Jiřího Lajtocha, bytem ……, narozeného ……
a Mgr. Josefa Kulíška, bytem ………….., narozeného ………

5. navrhnout do dozorčí rady akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 
30, 750 02 Přerov Mgr. Radovana Rašťáka, bytem ………, narozeného …….., Bc. Jaroslava 
Čermáka, bytem ………….., narozeného ………..a Ing. Mgr. Jaromíra Dvořáka, bytem ……….
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6. pověřit primátora ing. Jiřího Lajtocha, aby spolu s dalšími zakládajícími akcionáři formou 
notářského zápisu učinil nezbytné úkony směřující k založení akciové společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 750 02 Přerov

V Přerově dne 8. 9. 2008

Důvodová zpráva:

Usnesením Vlády České republiky č. 1196 ze dne 22. října 2007 k posouzení možnosti zachování 
letecké základny Přerov a jejího využití pro smíšený letecký provoz Vláda schválila zachovat 
leteckou základnu Přerov se smíšeným leteckým provozem.
Společným krokem Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Statutárního města Přerov je návrh na 
založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., která bude zajišťovat provozování 
civilní části letiště.

Forma akciové společnosti je volena z důvodu větší věrohodnosti ve vztahu k obchodním partnerům 
a z důvodu větší otevřenosti a transparentnosti pro případný kapitálový vstup strategického 
investora. Regionální letiště Přerov, a. s., bude žadatelem o povolení provozování letiště Úřadu pro 
civilní letectví, bude zajišťovat provoz civilní části letiště a služeb souvisejících s leteckou dopravou, 
zajišťovat údržbu a rozvoj letiště v souladu se záměrem vybudování plnohodnotného veřejného 
mezinárodního letiště se smíšeným provozem.
Podíly zakládajících akcionářů budou následující:

Olomoucký kraj 34 %

Zlínský kraj 33 %

Statutární město Přerov 33 %

Každý akcionář nominuje 2 zástupce do představenstva společnosti a 3 zástupce do dozorčí rady.

Znění Zakladatelské smlouvy akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s. a Stanov akciové 

společnosti bylo konzultováno a odsouhlaseno Odborem právním MMPr, Olomouckým a Zlínským 

krajem (obě přílohy jsou přiloženy na CD). Do jednání Zastupitelstva města Přerova budou 

doplněni zástupci Zlínského kraje do představenstva a dozorčí rady akciové společnosti.

Rada Olomouckého kraje projednala obdobnou předlohu dne 28.8.2008 usnesením 

č.UR/92/74/2008, Zastupitelstvo Olomouckého kraje ji projedná dne 24.9.2008 na svém 

24. zasedání.

Návrh Olomouckého kraje na členy představenstva:

1. hejtman kraje, RNDr. Ivan Kosatík

2. 1. náměstek hejtmana, Ing. Pavel Horák

Návrh Olomouckého kraje na členy dozorčí rady:

1. uvolněný člen Rady Olomouckého kraje, Mgr. Petr Polášek

2. člen rady Olomouckého kraje, František Kubíček

3. vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, Ing. Michaela Pruknerová
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Rada města Přerova po projednání na 68. schůzi RM dne 12.8.2009 pod jednacím číslem 

2680/68/3/2009 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova :

 schválit Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností Regionální 

letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov,

 stanovit rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu statutárního města 

Přerova,

 stanovit závazek veřejné služby na letišti Přerov,

 pověřit společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, naplňovat závazek

veřejné služby,

 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč mezi statutárním městem 

Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov.

Již v roce 2007 deklarovaly statutární město Přerov společně s Olomouckým krajem a Zlínským 

krajem společný zájem na zachování vojenské letecké základny Přerov a vybudování regionálního 

letiště Přerov se smíšeným vojensko-civilním provozem. Deklarace o spolupráci byla podepsána 

dne 25. 4. 2007. Následně byla uskutečněna řada společných kroků, které mimo jiné vedly

k rozhodnutí vlády ČR č. 1196 ze dne 22. října 2007 o zachování vojenské základny se smíšeným 

provozem. Následně Olomoucký kraj, Zlínský kraj a město Přerov založily společnost regionální 

letiště Přerov a.s., která vznikla zápisem do Obchodního rejstříku ke dni 21. 1. 2009 a zahájila svoji 

činnost.

Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov.

Hlavním úkolem založené společnosti Regionální letiště Přerov a.s. je zajistit postupný rozvoj 

letiště a zejména provoz letiště pro civilní provoz. Z důvodu zajištění financování rozvoje a provozu 

letiště Přerov je navrhováno uzavřít se společností Regionální letiště Přerov a.s. Memorandum 

o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov (dále jen Memorandum), které bude přesně 

specifikovat činnosti spojené s rozvojem a provozem letiště Přerov a bude tím upravena oblast 

financování s ohledem na možnou veřejnou podporu. Memorandum bude uzavřeno také mezi 

zakladateli – statutárním městem Přerov, Olomouckým krajem a Zlínským krajem.

C) ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI RLP

Dne 8.10.2008 před notářem Mgr. Pavlem Hutákem uzavřeli jako zakladatelé akciové společnosti 

zakladatelskou smlouvu RLP za Olomoucký kraj RNDr. Ivan Kosatík, za město Přerov Ing. Jiří 

Lajtoch a za Zlínský kraj pan Libor Lukáš. Tito byli způsobilí k právním úkonům podepsání 

smlouvy na základě schválení smlouvy v Zastupitelstvu kraj Olomouc dne 24.9.2008 

dle UZ/24/44/2008; za Statutární město Přerov zastupitelstvem na jeho 17. zasedání konaném dne 

8.9.2008, usnesením č. j. 448/17/5/2008; za Zlínský kraj zastupitelstvem na jeho 23. zasedání 

konaném dne 10.9.2008, usnesením č. j. 0734/Z23/08.

D) ZÁPIS

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10089

Datum zápisu: 21.1.2009

Obchodní název firmy: Regionální letiště Přerov a. s.

Sídlo: Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02

Identifikační číslo: 285 72 971
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Právní forma: Akciová společnosti

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 

živnostenského zákona, Provozování letiště

E) ZRUŠENÍ

USNESENÍ z 90. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2014
3407/90/9/2014
Regionální letiště Přerov a.s. Rada města Přerova po projednání:
1. bere na vědomí informace o schváleném harmonogramu zrušení společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, dle důvodové zprávy s tím, že 
se schváleným harmonogramem zrušení společnosti zásadně nesouhlasí,
2. ruší své usnesení č. 3111/84/4/2014 z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29.1.2014,
3. ukládá zástupcům statutárního města Přerova v představenstvu společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s., IČ 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov usilovat o zahájení příslušných 
kroků k okamžité likvidaci této společnosti.

Ministerstvo obrany rozhodlo o zrušení přerovské letecké základny. Na základě tohoto rozhodnutí 
byl k 1. říjnu 2013 ukončen vojenský letecký provoz na tomto letišti. Ministerstvo dále rozhodlo, 
že k 1. říjnu se novým provozovatelem letiště Přerov stane LOM PRAHA s.p. Tímto aktem se 
Regionální letiště Přerov a.s. stane jen odbavovací společností na tomto letišti. Po přechodnou dobu 
bude letiště v omezeném provozu s ohledem na postupné předávání prostor a prostředků s.p. LOM 
PRAHA. Opuštění letiště armádou proběhlo k 31. prosinci 2013.

Valná hromada obchodní společnosti Regionální letiště Přerov a.s. konaná dne 19.9.2014 rozhodla 
tak, že se obchodní společnost RLP a. s. ruší s likvidací ke dni 30.9.2014 a jmenuje se likvidátor 
společnosti Mgr. Marek Svojanovský, Dvorek 16, 798 57 Laškov.

Rada města Přerova na své 23. schůzi konané dne 20.8.2015 podala usnesením č. 656/23/6/2015 
návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informace o průběhu likvidace RLP. Důvodová 
zpráva byla doplněna o tabulkové přílohy obsahující přehled finančních prostředků vnesených 
statutárním městem Přerovem do projektu přerovského letiště a rovněž přehled příspěvků všech 
akcionářů v letech 2009 – 2012 do činnosti RLP.

F) UKONČENÍ

O výše uvedených skutečnostech byla Rada města Přerova informována a vzala je na vědomí na své 
18. schůzi konané dne 21.5.2015, usnesením č. 504/18/10/2015. Jelikož po této informativní 
předloze došlo k připsání poměrné části likvidačního zůstatku na účet města, lze očekávat výmaz 
RLP z obchodního rejstříku a tedy zánik společnosti. Z těchto důvodů jsou orgány obce 
informovány uceleně o průběhu likvidace touto předlohou.

Konečná zpráva obsahuje z pohledu průběhu likvidace informace o prodeji movitých věcí za částku 
799.544,51 Kč vč. DPH, o pohledávkách a závazcích RLP, jež byly vypořádány, o zaměstnancích 
RLP, o nákladech vzniklých v průběhu likvidace a další důležité skutečnosti (daňová povinnost 
RLP). V konečné zprávě je vyčíslen likvidační zůstatek RLP ve výši 1.105.107,19 Kč, kdy tento byl 
určen k rozdělení mezi akcionáře takto: a) Olomoucký kraj (34 %) v částce 375.736,45 Kč, 
b) Zlínský kraj (33 %) v částce 364.685,37 Kč, c) Statutární město Přerov (33 %) v částce 
364.685,37 Kč - tato částka byla připsána na účet města dne 14.7.2015.
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G) Zjištěná základní data a informace o podílu na RLP u nejsilnějšího akcionáře 
Olomouckého kraje. 

Projekt regionálního letiště byl zahájen v roce 2002, kdy Olomoucký kraj zajistil vypracování 
studie „Regionální letiště pro Olomoucký kraj - zjištění požadavků trhu na všechna letiště 
kraje“.

Cílem studie bylo zjistit možnost a skutečnou potřebu zřízení regionálního letiště v Olomouckém 
kraji a definovat potencionální skupiny uživatelů letiště. Studie vymezila letiště jako otevřené pro 
veřejné mezinárodní lety a vnitrostátní dopravu, řádné a mimořádné lety, schopné přijímat letadla 
minimálně velikosti Boeing 737- 400 a Airbus 420 a poskytující uživatelům pravidelnost 
a spolehlivost. Při srovnání sedmi stávajících letišť v regionu bylo doporučeno vojenské letiště 
Přerov jako nejvhodnější kvůli možnosti smíšeného vojensko - civilního provozu 
a zároveň bezkonkurenčního vybavení oproti ostatním letištím v regionu.

Z dokumentů jednoznačně vyplynulo, že letiště v Přerově bylo vhodné k využití i pro civilní provoz 
a z hlediska nákladovosti byl nejoptimálnější variantou právě provoz smíšený. Významnou 
hodnotou byla skutečnost, že letiště již existovalo a bylo v povědomí letecké veřejnosti.

Vzhledem k výsledkům zpracovaných studií zahájilo v druhé polovině roku 2006 vedení 
Olomouckého kraje jednání s vládními činiteli ve věci změny rozhodnutí o zrušení vojenské letecké 
základny Přerov a odsunu posádky do Náměště nad Oslavou. V prosinci téhož roku zahájila svou 
činnost meziresortní komise na úrovni Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro 
místní rozvoj, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, a statutárního města Přerova, jejíž náplní bylo 
mimo jiné posouzení možnosti zachování letecké základny Přerov se smíšeným provozem.

V návaznosti na předchozí vývoj se dne 4. 1. 2007 uskutečnilo mezi Olomouckým krajem, 
Zlínským krajem, statutárním městem Přerovem a 23. Základnou vrtulníkového letectva Přerov 
jednání, kde všechny zúčastněné strany potvrdily svůj zájem na vybudování středně velkého 
regionálního letiště se smíšeným leteckým provozem. 

Dne 1. 3. 2007 ROK svým usnesením č. UR/56/37/2007 schválila uzavření Deklarace o spolupráci.  
V červnu téhož roku předložila výše zmíněná pracovní skupina vládě zprávu, v níž jednoznačně 
podpořila zachování letecké základny a využití letiště pro smíšený provoz. 

Dne 24. 9. 2008 bylo usnesením ZOK č. UZ/24/44/2008 schváleno založení akciové společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s. (dále také „RLP“) včetně jmenování prvních členů představenstva
a dozorčí rady za Olomoucký kraj. Zápis do obchodního rejstříku proběhl dne 21. 1. 2009. Podíly 
zakládajících akcionářů činily:

Současně se vznikem akciové společnosti byla zahájena jednání o převodech pozemků nezbytných 
pro zajištění provozu letiště. Území budoucí civilní části letiště bylo pomyslně rozděleno na 2 části 
– první část tvořily pozemky náležející přímo do území letiště (cca 300 ha) a druhou část 
potenciální rozvojová území, která bezprostředně sousedí s územím letiště (cca 250 ha).

Pozemky potřebné pro akciovou společnost dle dohody vykupoval do svého vlastnictví Olomoucký 
kraj, který je posléze předal společnosti do výpůjčky. K dnešnímu dni bylo v rámci zajištění 
provozu letiště se smíšeným provozem odkoupeno celkem 31 714 m2 pozemků, náklady na tyto 
výkupy činily 11 480 238,- Kč. Nemovitosti nabyté do vlastnictví Olomouckého kraje byly 
smlouvou o výpůjčce ze dne 19. 11. 2010 a dodatkem č. 1 k této smlouvě ze dne 24. 11. 2011 
předány do výpůjčky RLP.

Současně se stále průběžně vedla jednání s Ministerstvem obrany, Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových a Pozemkovým fondem ČR o převodu dalších nemovitostí z vlastnictví 
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státu do vlastnictví Olomouckého kraje.

V červnu 2009 byl zpracován Podnikatelský plán letiště Přerov, který byl zaslán Evropské komisi 
k posouzení. Tento plán byl podmínkou k čerpání dotací z Regionálního operačního programu 
Střední Morava (dále též ROP). Podpora Letiště Přerov byla stanovena přímo v rámci prioritní osy 
1 - Doprava, podoblasti podpory 1.1.2 - Letiště. Na tuto podoblast podpory bylo alokováno 21 mil. 
EUR.

V roce 2010 byla zhotovena analýza nákladů a přínosů (CBA) pro potenciální varianty 
dalšího směřování letiště ve vztahu na možné využití strukturálních fondů EU. I přes tuto 
skutečnost však v květnu 2011 nebyl projekt letiště Přerov doporučen k podpoře 
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Toto rozhodnutí bylo odůvodněno 
mimo jiné nenaplněním požadovaných podmínek, např. dosažení ročního počtu cestujících 
ve výši 1,5 mil., kterého však ani zdaleka nedosahují letiště v Ostravě a v Brně, nebo 
nedoložením národní strategie v oblasti rozvoje letecké dopravy, která na národní úrovni 
neexistovala a nebylo v kompetenci kraje ani regionu soudržnosti národní strategii zpracovat. 
Následné snahy akcionářů o změnu rozhodnutí, mimo jiné osobními dopisy obou hejtmanů 
a primátora statutárního města Přerova adresovanými na evropského komisaře 
pro regionální politiku, nebyly úspěšné.

I přes pokračující jednání o možnosti čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední 
Morava dne 30. 11. 2012 rozhodl Výbor regionální rady ROP o realokaci prostředků na jinou oblast 
podpory – silnice II. a III. tříd a bezmotorová doprava, a to z důvodu hrozícího časového zdržení při 
čerpání prostředků alokovaných na letiště v ROP (celkem 21 mil. EUR).

Představenstvo a dozorčí rada RLP. navrhly pozastavení prací na projektu letiště v původně 
plánovaném rozsahu pro ROP (vybudování nového terminálu pro odbavení cestujících, vybudování 
nové pojezdové dráhy, dovybavení letiště pro vyšší kategorii letadel atd.) a o pokračování 
v budování letiště v základní variantě – 1. etapě. Náklady na tuto variantu činily cca 25 mil. Kč, 
prostředky byly obsaženy ve schváleném rozpočtu společností Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 
2011 a pro rok 2012.

Akcionáři však v roce 2013 konstatovali, že pominuly důvody pro další činnost společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s., neboť se nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle - vybudování 
civilní části letového provozu, a to zejména z důvodu recese letecké dopravy v Evropě, 
a v důsledku čehož se nepodařilo získat ani strategického partnera a investora, ani evropské 
dotace pro vybudování infrastruktury pro civilní provoz.

Dne 1. 10. 2013 RLP uzavřela smlouvu o spolupráci s LOM Praha s.p., na základě které předala 
státnímu podniku řízení letového provozu letiště. 

Dne 20. 6. 2014 schválilo ZOK svým usnesením č. UZ/11/58/2014 zrušení Regionálního letiště 
Přerov a.s. s likvidací.

Z důvodu zrušení RLP a tedy nepotřebnosti užívání nabytého nemovitého majetku v areálu letiště 
byly dne 1. 2. 2015 předmětné nemovitosti vráceny zpět Olomouckému kraji, který většinu z nich 
téhož dne pronajal LOM Praha s.p. za roční nájemné ve výši 178 695,60 Kč, a to na dobu neurčitou.

Ke dni 30. 6. 2015 byly likvidátorem ukončeny všechny účinné smlouvy společnosti. Poté, co valná 
hromada k 30. 6. 2015 schválila účetní závěrku společnosti sestavenou likvidátorem, byla uhrazena 
i daňová povinnost vůči státu, a to z titulu odvodu DPH.  

V konečné zprávě likvidátora o likvidaci společnosti, kterou dne 30. 6. 2015 jednomyslně schválila 
valná hromada společnosti, bylo navrženo, aby byl likvidační zůstatek ve výši 1 105 107,19 Kč 
rozdělen mezi akcionáře takto:

 Olomoucký kraj (34%) obdrží částku: 375 736,45 Kč,

 Zlínský kraj (33%) obdrží částku: 364 685,37 Kč,
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 Statutární město Přerov (33%) obdrží částku: 364 685,37 Kč.

Za dobu existence Regionálního letiště Přerov a.s. vynaložil Olomoucký kraj na její činnost 
tyto finanční prostředky:

Finanční příspěvky na provoz a investice:

 rok 2009 – bylo poskytnuto celkem 20 000,- Kč na investice a 2 980 000,- Kč 
na provoz. Do rozpočtu kraje bylo vráceno cca 950 000,- Kč. Důvodem byla realizace 
investičních akcí na jiných objektech.

 rok 2010 – bylo poskytnuto celkem 4 mil. Kč., vráceno do rozpočtu kraje cca 735 000,-
Kč. Dotace investiční byla poskytnuta na zhotovení projektové dokumentace, výběrové 
řízení, digitální systém Canon, zaměření a geodetickou dokumentaci letiště a vybavení 
kanceláří. Provozní dotace na mzdy, energie, kancelářské potřeby a další náklady 
spojené s provozem letiště. 

 rok 2011 – bylo poskytnuto celkem 13 mil. Kč. – dodatkem č. 1 byl změněn účel užití 
příspěvku tak, aby byl celý využit na investice a termín čerpání příspěvku posunut 
na 31. 12. 2012. Dalším dodatkem byl termín užití příspěvku posunut na 31. 12. 2013 
a předložení vyúčtování na 31. 1. 2014. Dle průběžného vyúčtování bylo k 31. 12. 2012 
využito 7 610 000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace, dokumentace 
ke stavebnímu řízení, prováděcí dokumentaci a dokumentaci k výběru zhotovitele. 
Zbývající částku, tj. 5 390 000,- Kč bylo Regionální letiště Přerov a.s. připraveno vrátit 
zpět do rozpočtu kraje. Na návrh Olomouckého kraje ze dne 29. 8. 2013 byla částka 
určená k vrácení do rozpočtu kraje snížena o 3 mil. Kč, které byly použity jako 
příspěvek na provoz letiště pro rok 2013. V roce 2014 bylo z příspěvku na provoz pro 
rok 2011 dodatečně vráceno 521 063,- Kč, celková částka navrácena do rozpočtu kraje 
pro rok 2011 tedy činní 2 911 063,- Kč.

 rok 2012 – bylo poskytnuto celkem 10 mil. Kč na investice a 3 mil. Kč na provoz – do 
rozpočtu kraje bylo z celkem poskytnutých 13 mil. Kč vráceno cca 11 839 000,- Kč.  
Finanční prostředky z provozního příspěvku ve výši 900 940,- Kč byly čerpány na mzdy 
zaměstnanců a investice ve výši 260 000,- Kč na zhotovení dokumentace pro výběr 
zhotovitele. 

 rok 2013 – dne 19. 6. 2013 obdržel kraj žádost Regionálního letiště Přerov a.s. 
o poskytnutí provozního příspěvku na rok 2013 ve výši 3 mil. Kč. Tato částka, ač byla 
zahrnuta do rozpočtu kraje na rok 2013, nebyla již letišti poskytnuta (viz výše rok 2011).

Náklady na výkupy a nájmy nemovitostí v areálu letiště za Olomoucký kraj:

 Celkové náklady na výkup nemovitostí pro potřeby provozu letiště činí 11 480 238,- Kč.  

 Celková výše nájemného uhrazeného za pozemky potřebné pro provoz letiště činí
226 587,- Kč.

H) VÝSLEDEK KONTROLY:
Město Přerov bylo iniciátorem ukončení činnosti RLP. Je však zřejmé, že hlavního cíle na základě 
společného memoranda Olomouckého kraje, Zlínského kraje a města Přerova nebylo dosaženo. 
Přesto, že v průběhu rozvoje RLP došlo k přerušení a zastavení záměru, tak celkově při likvidaci 
nebyla zjištěna přímá či nepřímá finanční ztráta v souvislosti s činností RLP viz zpráva o likvidaci. 
Ustavená skupina kontrolního výboru ve složení Břetislav Passinger, Michal Zácha, JUDr. 
Lichnovský a Ing. Skládal po prostudování všech dostupných podkladů k činnosti RLP 



8

(viz přílohy) nezjistila, že byla městu Přerov způsobena přímá škoda nehospodárným 
nakládáním s majetkem města Přerova.

Tabulka - Přehled poskytnutých finančních prostředků statutárním městem Přerovem společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s.

Výše příspěvku
statutárního města
Přerova na základě
Smlouvy o poskytnutí
provozního a 
investičního příspěvku

Upsání 99 ks akcií
společnost
Regionální letiště
Přerov a.s.

Vráceno 
do rozpočtu
statutárního města
Přerova

2009 1 000 000 Kč 990 000 Kč 316 503,94 Kč
2010 3 000 000 Kč 735 954,97 Kč
2011 8 000 000 Kč 1 774 146,03 Kč
2012 9 770 000 Kč 7 324 874,63 Kč

Celkem 21 770 000 Kč 990 000 Kč 10 151 479,57 Kč

CH) PODKLADY KE KONTROLE USNESENÍ RM a ZM, které byly použity k plnění úkolu 

skupiny kontrolního výboru:

 USNESENÍ z 56. schůze Rady města Přerova, konané dne 25. 3. 2009
2310/56/9/2009 Návrh na personální obsazení funkce technického náměstka akciové společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s.
Rada města Přerova po projednání:
navrhuje na funkci ředitele letiště - náměstka ředitele akciové společnosti Regionální letiště Přerov 
a.s. Ing. Jiřího Kubalu.

 USNESENÍ z 40. schůze Rady města Přerova, konané dne 8. 9. 2008
1609/40/2/2008 Založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.
Rada města Přerova po projednání:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
1. rozhodnout o založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 30, 

750 02 Přerov dle důvodové zprávy
2. schválit Zakladatelskou smlouvu akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem 

Trávník 30, 750 02 Přerov
3. schválit stanovy akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 750 02 

Přerov
4. navrhnout do představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 

30, 750 02 Přerov Ing. Jiřího Lajtocha, bytem …………, narozeného ……….
a Mgr. Josefa Kulíška, bytem ………., narozeného ………

5. navrhnout do dozorčí rady akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 
30, 750 02 Přerov Mgr. Radovana Rašťáka, bytem …………, narozeného ………, Bc. Jaroslava 
Čermáka, bytem ……………, narozeného ………a Ing. Mgr. Jaromíra Dvořáka, 
bytem …………..

6. pověřit primátora ing. Jiřího Lajtocha, aby spolu s dalšími zakládajícími akcionáři formou 
notářského zápisu učinil nezbytné úkony směřující k založení akciové společnosti Regionální 
letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 750 02 Přerov

 USNESENÍ z 61. schůze Rady města Přerova, konané dne 13. 5. 2009
2423/61/3/2009 Podnikatelský plán letiště Přerov
Rada města Přerova po projednání:
schvaluje Podnikatelský plán letiště Přerov.
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 USNESENÍ z 68. schůze Rady města Přerova, konané dne 12. 8. 2009
2680/68/3/2009 Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz
Rada města Přerova po projednání:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
1. schválit Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností Regionální 

letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971 dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy,

2. stanovit rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu statutárního města 
Přerova,

3. stanovit závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
4. pověřit společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, 

IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné služby v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
5. schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč mezi statutárním městem 

Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 
75002, IČ: 28572971.

 USNESENÍ z 74. schůze Rady města Přerova, konané dne 21. 10. 2009
2987/74/6/2009 Zrušení usnesení Rady města Přerova č. 1700/43/6/2009 přijatého na její 43. schůzi 
konané dne 24. září 2008
Rada města Přerova po projednání:
ruší usnesení Rady města Přerova č. 1700/43/6/2008 schválené na 43. schůzi Rady města Přerova 
konané dne 24. září 2008, kterým Rada města Přerova po projednání schválila "uzavření smlouvy 
o výpůjčce části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt), místností č. 56 
o výměře 40,7 m2, č. 55 o výměře 19,7 m2, č. 8 o výměře 56,4 m2, č. 57 o výměře 42m2 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem a Ing. Jiřím Kubalou, IČ 76116794 místem 
podnikání Rokytnice 161, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účelem výpůjčky je užívání prostor jako kancelář a sídlo společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s."

 USNESENÍ z 76. schůze Rady města Přerova, konané dne 18. 11. 2009
3038/76/3/2009 Regionální letiště Přerov - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
Rada města Přerova po projednání:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, 
Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971. Dodatek spočívá v navýšení poskytnutého provozního 
a investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2009 o 500 000 Kč.

 USNESENÍ z 80. schůze Rady města Přerova, konané dne 27. 1. 2010
3230/80/3/2010 Regionální letiště Přerov - příspěvek na provoz
Rada města Přerova po projednání:
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí provozního 
a investičního příspěvku pro rok 2010 ve výši 3 000 000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem 
a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, 
IČ: 28572971.

 USNESENÍ z 94. schůze Rady města Přerova, konané dne 1. 9. 2010
3959/94/3/2010 Aktualizace podnikatelského plánu Letiště Přerov
Rada města Přerova po projednání:
schvaluje aktualizaci Podnikatelského plánu letiště Přerov
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 Předloha pro 5. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 2. 2. 2011
Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora
Název materiálu:
Spolupráce s Armádou České republiky
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
pověřuje Kulturní a informační služby města Přerova spoluprací s Armádou České republiky ve 
věci zabezpečení umístění krytého pódia v areálu letiště ve dnech 17.2.2011 - 18.2.2011.

 Předloha pro 17. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 23. 8. 2011
Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky, Ing. Eva Řezáčová, 
Dagmar Bercsényiová
Název materiálu:
Regionální letiště Přerov a. s. - informace o hospodaření
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření společnosti 
Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2010.

 Předloha pro 19. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 4. 10. 2011
Předkladatel: Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora
Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. František 
Zlámal
Název materiálu:
Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem Přerovem 
společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2011
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí provozního a 
investičního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro 
rok 2011 v celkové výši 8 000 000 Kč mezi statutárním městem Přerovem a společností Regionální 
letiště Přerov, a. s. Trávník 30, 750 02 Přerov, IČ: 28572971.

 Předloha pro 46. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 22. 8. 2012
Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky, Ing. Eva Řezáčová, Bc. 
Zdeňka Novotná
Název materiálu:
Informace o hospodaření firem – Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s.
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o hospodaření společností 

Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2011.

 Předloha pro 52. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 20. 11. 2012
Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky Ing. Eva Řezáčová, 
vedoucí odboru ekonomiky Ing. Tomáš Přikryl, Dagmar Bercsényiová
Název materiálu:
Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013
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Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
Bod 36. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí provozního příspěvku 
Regionálnímu letišti Přerov, a. s., pro rok 2013 v celkové výši 2 000 000 Kč a uzavření Smlouvy o 
poskytnutí provozního příspěvku statutárním městem Přerovem společnosti Regionální letiště 
Přerov, a. s., pro rok 2013 v celkové výši 2 000 000 Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako 
poskytovatelem a společností Regionální letiště Přerov, a. s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 
Přerov, IČ 28572971, jako příjemcem,

 Předloha pro 60. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 10. 4. 2013
Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora
Název materiálu:
Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s.
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
do představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02 Přerov, IČ 28572971, Ing. Jiřího Lajtocha, bytem ……………, narozeného ………. a 
Michala Záchu, DiS, bytem ………….., narozeného ……….

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady 
akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, 
IČ 28572971, Mgr. Radovana Rašťáka, bytem …………., narozeného ………, Ing. Ivana 
Macháta, bytem ………….., narozeného …….. a Ing. Radka Mádra, bytem ………….., 
narozeného ………..,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova delegovat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Přerova Mgr. Dušana Hluzína, v případě jeho nepřítomnosti Michala Záchu, DiS, 
na valnou hromadu akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 
750 02 Přerov, IČ 28572971, která se bude konat v průběhu 1. pololetí 2013, za účelem výkonu 
akcionářských práv statutárního města Přerova.

 Předloha pro 70. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 9. 7. 2013
Předkladatel: Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora
Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. František 
Zlámal, Ing. Miroslava Machurová
Název materiálu:
Informace o vývoji Regionálního letiště Přerov a.s. za období 2009 - 2013
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
bere na vědomí informace o vývoji Regionálního letiště Přerov, a.s. za období 2009 - 2013

 Předloha pro 84. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 29. 1. 2014
Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora
Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje, Ing. František 
Zlámal, Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení 
právního, Mgr. Martina Švestková, OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky Ing. 
Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky, Ing. Tomáš Přikryl, Ing. Marcela Herbríková, interní 
auditor města Přerova, Ing. Alena Klementová
Název materiálu:
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Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.
Návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova VARIANTA I a) schválit uzavření Smlouvy 
o poskytnutí provozního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. na období od 1.5.2013 
až 30.9.2013 ve výši 555.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem 
a společností Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 
Přerov, jako příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.

 USNESENÍ z 90. schůze Rady města Přerova konané dne 30. dubna 2014
3407/90/9/2014
Regionální letiště Přerov a.s. Rada města Přerova po projednání:
1. bere na vědomí informace o schváleném harmonogramu zrušení společnosti Regionální letiště 

Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, dle důvodové zprávy s tím, 
že se schváleným harmonogramem zrušení společnosti zásadně nesouhlasí,

2. ruší své usnesení č. 3111/84/4/2014 z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 29.1.2014,
3. ukládá zástupcům statutárního města Přerova v představenstvu společnosti Regionální letiště 

Přerov a.s., IČ 28572971, se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov usilovat o zahájení 
příslušných kroků k okamžité likvidaci této společnosti.

Usnesení RM 1781/46/3/2008; 1700/43/6/2008;

40-2008 RM z 8.9.2008 (přílohou zakladatelská smlouva a Stanovy);

56/2009 RM z 25.3.2009

61/2009 RM z 13.5.2009 (1x příloha);

68/2009 RM z 12.8.2009 (3x příloha);

74/2009 RM z 21.10.2009 (1x příloha);

76/2009 RM z 18.11.2009;

80/2010 RM z 27.1.2010 (1x příloha);

94/2010 RM z 1.9.2010 (6x příloha);

5/2011 RM z 2.2.2011;

17/2011 RM z 23.8.2011 (1x příloha);

19/2011 RM z 4.10.2011 (1x příloha);

46/2012 RM z 22.8.2012 (2x příloha);

52/2012 RM z 20.11.2012 (3x příloha);

60/2013 RM z 10.4.2013 (1x příloha);

65/2013 RM z 29.5.2013

70/2013 RM z 9.7.2013 (2x příloha);

74/2013 RM z 20.8.2013 (2x příloha);
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84/2014 RM z 29.1.2014 (4x příloha);

90/2014 RM z 30.4.2014 (2x příloha);

KONTROLA USNESENÍ ZM související s Regionálním letištěm: 

ZM Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti RLP

19. zasedání ZM z 9.9.2013 pod jednacím číslem 820/18/9/2013
13. zasedání ZM z 10.9.2012 pod jednacím číslem 571/13/4/2012
7. zasedání ZM z 5.9.2011 pod jednacím číslem 259/7/4/2011
32. zasedání ZM z 6.9.2010 pod jednacím číslem 1101/32/4/2010

9. zasedání ZM z 7.9.2015 usnesení ZM č. 269/9/10/2015
úkol kontrolnímu výboru - zpětná kontrola všech usnesení, souvisejících s Regionálním letištěm 
Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda nehospodárným nakládáním s jeho 
majetkem.

25. zasedání ZM z 15.9.2014
1228/25/9/2014 Zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s. Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání: 
1. schvaluje zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: 28572971, se sídlem Trávník 

1117/30, 750 02 Přerov. 
2. deleguje na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov a.s. náměstka primátora 

Mgr. Josefa Kulíška k rozhodování o všech záležitostech valnou hromadou projednávaných, 
zejména o zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s. s likvidací, včetně jmenování 
likvidátora a stanovení jeho odměny, a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora 
Mgr. Dušana Hluzína. 

19. zasedání ZM z 9.9.2013
857/19/4/2013 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města Zastupitelstvo města 
Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2012.
2. ukládá zástupcům města Přerova v představenstvu společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 

usilovat o snížení provozních nákladů a stanovení nové strategie Regionálního letiště Přerov, a.s.

18. zasedání ZM z 17.6.2013
820/18/9/2013 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s. Zastupitelstvo 
města Přerova po projednání deleguje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova 
Mgr. Josefa Kulíška, v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Dušana Hluzína, na valnou hromadu 
akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, 
IČ 28572971, která se bude konat v průběhu 2. pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských práv 
statutárního města Přerova. 

17. zasedání ZM z 15.4.2013
769/17/11/2013 Delegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. Zastupitelstvo 
města Přerova po projednání: 
1. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, do představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov 
a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Ing. Jiřího Lajtocha a Michala 
Záchu, DiS, 2. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady akciové společnosti Regionální 
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letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, Mgr. Radovana 
Rašťáka, Ing. Ivana Macháta a Ing. Radka Mádra, 

3. deleguje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Přerova Mgr. Dušana Hluzína, 
v případě jeho nepřítomnosti Michala Záchu, DiS, na valnou hromadu akciové společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, která se 
bude konat v průběhu 1. pololetí 2013, za účelem výkonu akcionářských práv statutárního města 
Přerova. 

15. zasedání ZM z 10.12.2012
635/15/2/2012 Přerovské letiště Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí 
informace o aktuálním stavu přerovského letiště od pana poslance Mgr. Boháče. 

13. zasedání ZM z 10.9.2012
580/13/5/2012 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem 
Přerov společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012 Zastupitelstvo města Přerova 
po projednání: 
1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním 

městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012 v celkové výši 
9.770.000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem a společností 
Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 1117/30, 750 02 Přerov, IČ 28572971, jako 
příjemcem, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

13. zasedání ZM z 10.9.2012
571/13/4/2012 Informace o hospodaření společností – Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální 
letiště Přerov a. s. Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci 
o hospodaření společností Přerovská rozvojová, s. r. o., a Regionální letiště Přerov a. s., za rok 2011. 

12. zasedání ZM z 18.6.2012
536/12/9/2012 Delegování zástupce obce na valnou hromadu akciové společnosti Regionální letiště 
Přerov a.s. Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84 odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valnou 
hromadu konanou dne 27. 6. 2012 akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem 
Přerov, Trávník 24 1117/30, PSČ 750 02, IČ 285 72 971, v níž má statutární město Přerov 
majetkovou účast, náměstka primátora Mgr. Dušana Hluzína a v případě jeho nepřítomnosti 
náměstka primátora Michala Záchu, DiS. Zástupce obce bude zastupovat statutární město Přerov na 
uvedené valné hromadě ve výkonu všech akcionářských práv spojených se všemi akciemi, a to 
v plném rozsahu dle ust. § 184 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. zasedání ZM z 31.10.2011
310/8/5/2011 Smlouva o poskytnutí provozního a investičního příspěvku statutárním městem 
Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2011 Zastupitelstvo města Přerova 
po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku 
statutárním městem Přerovem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2011 v celkové výši 
8 000 000 Kč mezi statutárním městem Přerovem a společností Regionální letiště Přerov, a. s. 
Trávník 30, 750 02 Přerov, IČ: 28572971. 

7. zasedání ZM z 5.9.2011
259/7/4/2011 Regionální letiště Přerov a. s. - informace o hospodaření Zastupitelstvo města Přerova 
po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště Přerov a. s., 
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za rok 2010. 

6. zasedání ZM z 20.6.2011
232/6/8/2011 Návrh zástupců statutárního města Přerova na valnou hromadu společnosti Regionální 
letiště Přerov, a.s. Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení § 84, 
odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zástupce 
statutárního města Přerova náměstka Mgr. Dušana Hluzína a v případě jeho nepřítomnosti 
Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D. na valnou hromadu společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.,
se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 285 72 971. 

28. zasedání ZM z 8.2.2010
932/28/5/2010 Regionální letiště Přerov - příspěvek na provoz Zastupitelstvo města Přerova 
po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku pro 
rok 2010 ve výši 3 000 000,- Kč mezi statutárním městem Přerovem a společností Regionální letiště 
Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971. 

30. zasedání ZM z 14.6.2010
1040/30/5/2010 Regionální letiště Přerov a.s. Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. deleguje člena Zastupitelstva města Přerova Bc. Iva Kropáče za zástupce statutárního města 

Přerova, resp. člena Zastupitelstva města Přerova Václava Zatloukala za náhradníka zástupce, 
na jednání valné hromady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 
117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, konané dne 30.6.2010, dle důvodové zprávy 

2. pověřuje zástupce, resp. náhradníka, statutárního města Přerova (dle části 1. usnesení) dispozicí 
k 99 akciím společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02, 
IČ: 28572971 v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na valné hromadě konané dne 30.6.2010, 
dle důvodové zprávy. 

32. zasedání ZM z 6.9.2010
1101/32/4/2010 Regionální letiště Přerov, a. s. - informace o hospodaření Zastupitelstvo města 
Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti Regionální letiště 
Přerov, a. s. 

32. zasedání ZM z 6.9.2010
1110/32/5/2010 Letiště Přerov - vyúčtování daru Ministerstvu obrany ČR Zastupitelstvo města 
Přerova po projednání: 
1. bere na vědomí předložené vyhodnocení plnění podmínek Darovací smlouvy uzavřené dne 

1.7.2008 mezi Statutárním městem Přerov a Českou republikou - Ministerstvem obrany dle 
přílohy „Vyhodnocení darovací smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem obrany ČR a městem 
Přerov ze dne 1.7.2008“ 2. souhlasí nevyužít ustanovení čl. II odst. 5 darovací smlouvy o 
odstoupení od smlouvy. 

24. zasedání ZM z 7.9.2009
786/24/5/2009 Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz Zastupitelstvo města 
Přerova po projednání: 
1. schvaluje Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností 

Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971 dle 
Přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

2. stanovuje rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu statutárního města 
Přerova, 

3. stanovuje závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, 
4. pověřuje společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, 

IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné služby v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, 
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5. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč mezi statutárním městem 
Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 
02, IČ: 28572971. 

27. zasedání ZM z 14.12.2009
885/27/6/2009 Regionální letiště Přerov - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace Zastupitelstvo 
města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 
1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971. Dodatek spočívá v navýšení poskytnutého provozního 
a investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2009 o 500 000,- Kč. 
Na to navazuje úprava rozpočtu USNESENÍM z 26. zasedání ZM z 2.11.2009 pod číslem 
823/26/4/2009 Rozpočtové opatření č. 16 - dodatek Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele.

27. zasedání ZM z 14.12.2009
897/27/9/2009 Regionální letiště Přerov a.s. Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. deleguje člena Zastupitelstva města Přerova Václava Zatloukala za zástupce statutárního města 

Přerova, resp. člena Zastupitelstva města Přerova ing. Jaroslava Čermáka za náhradníka zástupce, 
na jednání valné hromady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 
1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, konané dne 18. 1. 2010, dle důvodové zprávy, 

2. pověřuje zástupce, resp. náhradníka, statutárního města Přerova dispozicí k 99 akciím společnosti 
Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971 
v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na valné hromadě konané dne 18. 1. 2010, dle důvodové 
zprávy, 

3. nominuje členy dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 
1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971 za statutární město Přerov člena Zastupitelstva města 
Přerova Mgr. Radovana Rašťáka, člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Zdeňka Kazílka 
a vedoucího pracoviště ochrany a krizového řízení MMPr Ing. Mgr. Jaromíra Dvořáka pro druhé 
funkční období dle důvodové zprávy.

24. zasedání ZM z 7.9.2009
786/24/5/2009 Regionální letiště Přerov - Memorandum a příspěvek na provoz Zastupitelstvo města 
Přerova po projednání: 
1. schvaluje Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se společností 

Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971 dle 
Přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

2. stanovuje rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu statutárního města 
Přerova, 

3. stanovuje závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, 
4. pověřuje společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, 

IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné služby v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, 
5. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč mezi statutárním městem 

Přerov a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 
02, IČ: 28572971. 

17. zasedání ZM z 8.9.2008
448/17/5/2008 Založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. Zastupitelstvo města 
Přerova po projednání: 
1. rozhodlo o založení akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem Trávník 30, 750 

02 Přerov dle důvodové zprávy 
2. schvaluje Zakladatelskou smlouvu akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s., se sídlem 

Trávník 30, 750 02 Přerov 
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3. schvaluje stanovy akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 750 
02 Přerov 

4. navrhuje do představenstva akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 
30, 750 02 Přerov Ing. Jiřího Lajtocha, a Mgr. Josefa Kulíška

5. navrhuje do dozorčí rady akciové společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 30, 
750 02 Přerov, Mgr. Radovana Rašťáka, Ing. Zdeňka Kazílka, a Ing. Mgr. Jaromíra Dvořáka

6. pověřuje primátora ing. Jiřího Lajtocha, aby spolu s dalšími zakládajícími akcionáři formou 
notářského zápisu učinil nezbytné úkony směřující k založení společnosti.

V Přerově dne 
……………………………….
         Břetislav Passinger

……………………………….
  Michal Zácha

……………………………….
          JUDr. Lichnovský

……………………………….
   Ing. Skládal

Vyjádření Oddělení koncepce a rozvoje města MMPr:

Souhlasím

……………………………….
   Ing. Zlámal

Vyjádření Oddělení právního MMPr:
Oddělení právní bere zápis z kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova z kontroly provedené 
na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 269/9/10/2015 na vědomí a dále konstatuje, že 
tato kontrola se přímo netýkala činnosti oddělení právního, neboť nebylo v kompetenci oddělení 
právního zabezpečovat či kontrolovat účelově poskytnuté finanční prostředky statutárního města 
Přerova na činnost Regionálního letiště Přerov, a.s., případně prověřovat hospodárnost vynaložení 
těchto finančních prostředků touto společností či zajišťovat průběh její likvidace (tuto 
činnost prováděl jmenovaný likvidátor).

……………………………….
  Mgr. Hrubá

Vyjádření Útvaru interního auditu MMPr:
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Dne 3.12.2015 obdržel útvar interního auditu Zápis z kontroly Kontrolního výboru týkající se RLP 
Přerov a.s. "v likvidaci", kdy ZM na své 9. schůzi dne 7.9.2015 uložilo Kontrolnímu výboru provést 
kontrolu všech usnesení RM a ZM souvisejících s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla 
městu Přerovu způsobena škoda nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.

K tomu IA sděluje následující:
 k danému Zápisu z kontroly by se měl dle IA vyjadřovat kontrolovaný subjekt,
 IA není oprávněný jakýkoliv způsobem zasahovat do výkonu činností Kontrolního výboru, 

potažmo posuzovat Zápis z vykonané kontroly 
 pokud se jedná o obecně prověřování hospodárnosti vynaložených prostředků obchodní 

společnosti k tomuto slouží orgány dané obchodní společnosti.

……………………………….
Ing. Herbríková


