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USNESENÍ Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného                   
dne 10. listopadu 2014

1/1/2/2014 Slib členů zastupitelstva

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,

2/1/2/2014 Schválení programu Ustavujícího zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
10. listopadu 2014,

2. schvaluje paní Ludmilu Tomaníkovou a pana Pavla Košutka za ověřovatele zápisu 
Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova.

3/1/3/2014 Stanovení počtu členů Rady města Přerova a počtu dlouhodobě 
uvolněných členů Zastupitelstva města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. 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.

2. 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.

3. rozhodlo že volba primátora, jeho náměstků a dalších členů rady bude provedena veřejnou 
volbou (aklamací). Volba náměstků a dalších členů rady bude provedena aklamací en bloc.

4/1/4/2014 Volba primátora

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí primátora statutárního města Přerova Mgr. Vladimíra 
Puchalského.

5/1/5/2014 Volba náměstků primátora

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí 3 náměstky primátora statutárního města Přerova -
Pavla Košutka, Ing. Petra Měřínského, Bc. Tomáše Navrátila.
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6/1/6/2014 Volba dalších členů Rady města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí 7 členů Rady města Přerova - Ing. Petra Vránu, Ing. 
Vladimíra Holana, Ing. Jiřího Kohouta, Mgr. Helenu Netopilovou, Ing. Arch. Jana Horkého, Rudolfa 
Neulse, Radka Pospíšilíka.

7/1/7/2014 Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů 
náměstkům primátora podle §104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. určuje v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k zastupování primátora 
statutárního města Přerov v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 
funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 citovaného zákona),

2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech 
samostatné působnosti: rozpočet a finance, majetkové záležitosti, hospodářství a komunální 
služby,

3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí,

4. svěřuje náměstku primátora Bc. Tomáši Navrátilovi úkoly v následujících oblastech 
samostatné působnosti: sociální věci, školství, zdravotnictví, kultura, sport, grantová politika.

8/1/8/2014 Delegování zástupce na valnou hromadu společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje zástupce statutárního města Ing. Petra 
Měřínského na valnou hromadu společnosti Dalkia Česká republika, a.s., konanou dne 26. 11. 2014.

9/1/9/2014 Zřízení výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

a) devítičlenný finanční a  rozpočtový výbor
b) devítičlenný kontrolní výbor
c) devítičlenný výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
d) devítičlenný hospodářský výbor
e) devítičlenný výbor pro místní části
f) devítičlenný výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování
g) devítičlenný výbor pro školství a sport

2. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města 
Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V -
Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX -
Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice,
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3. určuje počet členů místních výborů v těchto částech města Přerova: Přerov III - Lověšice, 
Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V - Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, 
Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov 
XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, na 5, počet členů místního výboru Přerov II - Předmostí, 
na 7 členů,

4. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 
personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2015

10/1/10/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Přerova.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,            
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 
jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena 
zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny    
za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se           
do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich.

2. stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného v sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 
zprávy u jednotlivých funkcí.

11/1/11/2014 Návrh člena Zastupitelstva města p. Záchy o rozšíření programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozšíření programu Ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Přerova o bod "Různé".

1 2/1/11/2014 Návrh člena Zastupitelstva města p. Záchy o možnosti používání 
notebooků

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zajistit, aby členové
Zastupitelstva města, kteří o to požádají do 10. 12. 2014, mohli užívat notebooky, zejména pro zasílání 
předloh v elektronické podobě.

V Přerově dne 10. 11. 2014

        Mgr.Vladimír Puchalský          Pavel Košutek
primátor Statutárního města Přerova                              náměstek primátora Statutárního města Přerova


