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USNESENÍ z 80. schůze Rady města Přerova konané dne 3. března 2022 

 

2953/80/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 80. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. března 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 80. schůze Rady města Přerova konané dne 3. března 2022,  

 

2. schvaluje paní Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 80. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2954/80/4/2022 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

 

2955/80/6/2022 Veřejná zakázka „Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. Štefánika, 

Tovární, Přerov“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a výsledky posouzení splnění podmínek účasti 

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00000352 na stavební práce s názvem „Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. 

Štefánika, Tovární, Přerov“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem 

dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního 

předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené 

k provádění těchto úkonů,  

 

2. rozhodla o výběru dodavatele SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, Holice, 779 00 

Olomouc, IČ: 62363701, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

podle výsledku hodnocení nabídek,  

 

3. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, Holice, 779 

00 Olomouc, IČ: 62363701, jako zhotovitelem. 

  

Cena za plnění bude činit 995 003,00 Kč bez DPH, tj. 1 203 953,63 Kč s DPH. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                  

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 78. schůze 

Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2022, usnesení č. 2880/78/7/2022, pověřen 

neuvolněný člen Rady města Přerova Michal Zácha, Dis.  
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2956/80/6/2022 Veřejná zakázka „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 

města Přerova“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 

„Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva města Přerova“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby               

s názvem „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva města Přerova“, v souladu                

s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu            

č. 13/2019, za podmínky zajištění finančního krytí,  

 

3. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

  
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele 
Zdeněk Daněk věcný gestor Ing. Daniela Novotná věcný gestor 
Mgr. Petr Karola technická podpora Tomáš Otčenášek technická podpora 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 
Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací  

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů; jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jeho uzavření 

a jeho podpis pak dále provede primátor města.  

 

 

2957/80/6/2022 Uzavření smlouvy o dílo mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

Statutárním městem Přerov a Společností Dluhonice 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem č.1 – Ředitelství silnic a dálnic ČR,      

se sídlem Na Pankráci 546/53, 140 00 Praha 4, objednatelem č. 2 – Statutární město Přerov,   

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a zhotovitelem Společnost Dluhonice, se sídlem 

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, za podmínky finančního krytí.  
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2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy, k jeho uzavření a jeho podpisu  

 

 

2958/80/6/2022 Uzavření smlouvy o vybudování nové technické infrastruktury pro 

objekt nám. T.G. Masaryka 555/16 mezi statutárním městem Přerov     

a společností Teplo Přerov, a.s. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o vybudování nové technické infrastruktury mezi statutárním 

městem Přerov jako odběratelem a společností Teplo Přerov, a.s. Blahoslavova 1499/7, PSČ 

750 02, Přerov I-Město jako dodavatelem  

 

2. pověřuje neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu k jednání o uzavření 

právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu  

 

 

2959/80/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. 

Předmostí – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2626/71/7/2021, přijatého 

na 71. schůzi Rady města Přerova dne 7.10.2021 tak, že nově zní takto:  

„Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části 

pozemku p.č. 479/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města 

Přerova žadateli.“  

 

 

2960/80/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 

do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 884/1        

v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod 

části pozemku p.č. 884/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 

2961/80/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1981/ 98 a p.č. 

1981/50 oba v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 1981/50 ostatní plocha, zeleň o výměře 270 m2 a p.č. 1981/98 ostatní 

plocha, silnice o výměře 74 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví pana P*** V***, bytem *** do majetku 

statutárního města Přerova.  
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2962/80/7/2022 Nájem nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. 

Drahlovského 3) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 26.2.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, na nebytovou jednotku č. 424/103 

jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Přerov, na 

pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o celkové výměře 38,30 m2 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a A.K., místem podnikání nábř. Protifašistických 

bojovníků 413/27, IČ 62295128 jako nájemcem, ke dni 31.3.2022.  

 

 

2963/80/7/2022 Pacht nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  částí 

pozemku  p.č. 455/2  v k.ú.  Lověšice u Přerova   

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z pachtovní smlouvy ze dne 8.6.2020 

na část pozemku p.č. 455/2 ovocný sad o celkové výměře 471 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova uzavřené 

mezi statutárním městem Přerov jako propachtovatelem a J***H*** jako pachtýřem bez výpovědní 

doby s tím, že pacht skončí dnem doručení výpovědi propachtovatele pachtýři.  

 

 

2964/80/7/2022 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 528/8 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4, IČ: 65993390 jako nájemcem. Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 528/8 ostatní plocha     

o výměře 286 m2 v k.ú. Předmostí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, s účinností 

od 1.4.2022. Nájemné je stanoveno ve výši 70.070,- Kč za celou dobu trvání nájmu, t.j. 49,-Kč/m2/rok 

včetně DPH. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu jako manipulační plochy pro realizaci 

stavebního objektu SO 301.1A Provizorní přečerpání sběrače „A“ vybudovaného v rámci stavby 

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou.  

 

 

2965/80/7/2022 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

částí pozemků p.č. 5300/1, p.č. 5746/1, p.č. 6569/2 vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 

20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.5.2009 a dodatku č. 2 ze dne 1.3.2019, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností NewTonia s.r.o., se sídlem Přerov          

I-Město, Čechova 970/17, IČ 42866561 jako nájemcem na části pozemků p.č. 5300/1 ost. pl., 

manipulační plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 12 m2 a p.č. 6569/2 

zahrada o výměře 6 m2 vše v k.ú. Přerov.  

Dodatek č. 3 bude upravovat: 

- předmět nájmu. Z původního předmětu nájmu - části pozemků p.č. 5300/1 ost. pl., manipulační 

plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 12 m2 a p.č. 6569/2 zahrada        

o výměře 6 m2 vše v k.ú. Přerov bude vyjmuta část pozemku p.č. 6569/2 zahrada o výměře 6 m2 v k.ú. 

Přerov.  

- výši nájemného. Původní výše nájemného 39.000,- Kč/rok bez DPH bude upravena na novou výši 

nájemného 30.000,- Kč/rok bez DPH.  
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2966/80/7/2022 Nájem nemovitých věcí statutárním městem Přerov - částí pozemků 

p.č. 6868/1 a p.č. 6868/6 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Správou 

železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 

234, jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem na nájem části pozemku p.č. 

6868/1 ostatní plocha, dráha o výměře 1030 m2 a části pozemku p.č. 6868/6 ostatní plocha, neplodná 

půda o výměře 581 m2 oba v k.ú. Přerov, za předpokladu zajištění finančního krytí. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu,              

s 1 měsíční výpovědní dobou. Roční nájemné bude činit 78.939,- Kč, tj. 49,- Kč/m2/rok.  

 

 

2967/80/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov 

(Jasínkova 4)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

23.3.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.8.2019, dodatku č. 2 ze dne 22.5.2020, dodatku      

č. 3 ze dne 14.10.2021, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a o.p.s. 

AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 12, IČ 02590425 jako 

nájemcem na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov   

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov (Jasínkova 4) o celkové výměře 

151,68 m2, ke dni 31.3.2022.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 v k.ú. Přerov 

(Jasínkova 4) o celkové výměře 151,68 m2 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem     

a o.p.s. AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 12, IČ 

02590425 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou, 3 roky, s účinností od 

1.4.2022. Účelem výpůjčky bude využití prostor k provozování dětské skupiny, 

volnočasových a výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí a mládeže na základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Ujednáním smlouvy o výpůjčce bude čerpání podpory malého rozsahu (de minimis)                 

a stanovení její výše a dále vydání souhlasu s bezplatným užíváním prostor pro pobočný 

spolek DUHA Klub Rodinka, se sídlem Přerov I-Město, Tř. 17. listopadu 277/16, IČ 

71174826 za účelem využití prostor k provozování dětské skupiny, volnočasových                   

a výchovně-vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, k poskytování sociálně-právní ochrany 

dětí a mládeže na základě pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje. Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně.  

 

 

2968/80/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1981/45 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 

28.3.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a obecně prospěšnou společností 

AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 2617/12, IČ 02590425 jako 

vypůjčitelem na část pozemku p.č. 1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 196 m2 v k.ú. Přerov. Dodatek      

se týká změny doby výpůjčky, kdy původní doba výpůjčky – na dobu určitou do 31.3.2022 se změní 
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na novou dobu výpůjčky – na dobu určitou do 31.3.2025. Ujednáním dodatku bude čerpání výše 

podpory malého rozsahu (de minimis).  

 

 

2969/80/7/2022 Uzavření darovací smlouvy na finanční dar mezi statutárním městem 

Přerov a fyzickou osobou 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov jako dárcem a J*** C*** jako obdarovanou. Předmětem daru mělo být poskytnutí finanční 

částky ve výši 5.000,-Kč jako odškodnění úrazu obdarované.  

 

 

2970/80/7/2022 Uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských trhů a 

městských jarmarků   

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání pravidelných farmářských 

trhů a městských jarmarků mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a Okresní agrární 

komorou v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Wurmova 606/2, IČ 47674407 jako provozovatelem.  

 

 

2971/80/7/2022 Smlouva o provedení překládky veřejného osvětlení v k.ú. Dluhonice    

a k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení překládky veřejného 

osvětlení související s realizací stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“ mezi Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, jako investorem                    

a statutárním městem Přerov, jako vlastníkem ve znění dle přílohy č. 1.  

 

 

2972/80/7/2022 Rozhodnutí o odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově ve 

věci soudního sporu "Ovocná stezka Pastviska" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Přerově č.j. 11 C 25/2019-207 ze dne 25.1.2022 

ve věci soudního sporu "Ovocná stezka Pastviska", kterým soud uložil statutárnímu městu 

Přerovu, jako žalovanému, povinnost odstranit do 30 dnů od právní moci rozsudku z pozemků 

ve vlastnictví žalovaného p.č. 5466/217 a p.č. 5466/219, oba v k.ú. Přerov, celkem 14 stromů 

a nahradit náklady řízení v celkové výši 112.705,50 Kč, a to do 3 dnů od právní moci 

rozsudku, k rukám právního zástupce žalobců JUDr. ***.  

 

2. schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 11 C 25/2019-207 

ze dne 25.1.2022.  

 

 

2973/80/8/2022 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů do vlastnictví Městské 

knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 
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odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

2974/80/8/2022 Výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ  

Rada města Přerova po projednání schvaluje ve všech mateřských školách zřizovaných statutárním 

městem Přerovem udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských škol, kdy lze 

běžnou třídu mateřské školy naplnit až do počtu 28 dětí.  

 

 

2975/80/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 43,10 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném    k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481,482, v k. ú. Přerov, Tyršova č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** za nájemné ve výši 1 710,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+1), o ploše 52,97 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném    k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve výši 2 101,- Kč/měsíc 

(nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty 

dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

2976/80/9/2022 Poskytnutí mimořádné dotace - Klíč-centrum sociálních služeb, p.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem Klíč-

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 70890595, se sídlem Olomouc, Dolní 

Hejčínská 50/28, PSČ 779 00, jako příjemcem dotace, na provoz a činnost domova pro osoby 

se zdravotním postižením. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Původní rozpočet Rozpočtové 

opatření 
Rozpočet po 

úpravě 
    Dotační program B 416,8 - 2,0 414,8 
4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 
0,0 + 2,0 2,0 
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3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle boru 1 tohoto usnesení.  

 

 

2977/80/10/2022 Podněty a připomínky z  23. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými 

na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 23.03.2022 

2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek vznesených 

na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 3. března 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova 

 


