
M Ě S T O     P Ř E R O V 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2004, 
 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2001, Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, Obecně závazná 

vyhláška č. 5/2003  a Obecně závazná vyhláška č. 2/2004. 
 

 
Zastupitelstvo města Přerova podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona                 

č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, na základě  
usnesení č.j. 361/18/7 z 18. zasedání vydalo dne 9. prosince 2004 tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 
 
 

Článek 1 
 

Zrušuje se : 
 
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, 
- Obecně závazná vyhláška č. 6/2001, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2001,   

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin 
a školních klubů 

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2001,   
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin 
a školních klubů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 

- Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2001,   
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin 
a školních klubů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 a Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2002 

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2001,   
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin 
a školních klubů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2001, Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2002 a Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 

 
Článek 2 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. 

 
        ………………………….                                         …………………………… 
              Jindřich  Valouch       Elena Grambličková 
          starosta města Přerova                                          místostarostka města Přerova 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………….. 
 
Sňato dne: ……………………. 
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