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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 5.4.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 15. 4. 
2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora

Název materiálu:

Změna v personálním obsazení osadního výboru Žeravice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

volí na základě §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.5.2013 do funkce člena osadního výboru Žeravice  Ing. Michala 
Špalka.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Návrh na změnu v personálním obsazení osadního výboru Žeravice byl projednán na Radě 
města Přerova, konané dne 10. dubna 2013. O výsledku projednání budou zastupitelé 
informováni. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova zřídilo počátkem volebního období ve všech částech osadní výbory a 
zvolilo jejich členy a předsedy.
Podkladem pro volbu členů osadních výborů byly "volby", které v jednotlivých místních částech 
proběhly a umožnily lidem navrhnout do osadních výborů spoluobčany, kteří mají zájem o veřejnou 
práci a o obec. Také v Žeravicích se v sobotu 29. ledna 2011 uskutečnilo tajné hlasování, na základě 
kterého byl předložen zastupitelstvu návrh a následně Zastupitelstvo města Přerova,  konané dne 14. 
února 2011, svým usnesením č. 69/4/2/2011 v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolilo členy osadních výborů. Svým usnesením 
č. 106/5/2/2011 zastupitelstvo dne 18. dubna 2011 zvolilo také předsedy osadních výborů. 



Vzhledem k tomu, že v březnu zemřel člen osadního výboru Žeravice pan Zdeněk Černý, je 
předkládán k projednání v orgánech města tento materiál. 

Kancelář primátora navrhuje zvolit členem Ing. Michala Špalka, který byl hlasy svých spoluobčanů 
nominován na 6. místě. S ohledem na novou situaci byl Ing. Michal Špalek, Čekyňská 57/3, Přerov -
Žeravice, tel.: 724 051 475, Kanceláří primátora osloven a se svou nominací souhlasí.


