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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 29.4.2015

Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015

Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor města Přerova

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Personální změny v místních výborech.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí ukončení členství Lenky Dohnalové v místním výboru Dluhonice k 
19. 4. 2015,

2. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou místního výboru Dluhonice 
Libuši Dokoupilovou, a to s účinností od 1. 6. 2015,

3. odvolává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky místního 
výboru Penčice Mgr. Hanu Jurdovou, a to s účinností k 31. 5. 2015,

4. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou místního výboru Penčice Mgr. 
Alenu Horákovou, a to s účinností od 1. 6. 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 68/3/9/2015 zvolilo předsedy a členy 
místních výborů ve všech místních částech.



Vzhledem k tomu, že dne 19. 4. 2015 zemřela členka místního výboru Dluhonice paní Lenka 
Dohnalová, je předkládán zastupitelstvu návrh zvolit členkou paní Libuši Dokoupilovou. Paní 
Dokoupilová se ve "volbách", konaných 16. ledna 2015 v Dluhonicích umístila na 6. místě. 
Se svou volbou souhlasí.
Mgr. Hana Jurdová požádala prostřednictvím Kanceláře primátora o ukončení členství ve 
výboru místní části Penčice. Proto je předkládán návrh zvolit členkou Mgr. Alenu Horákovou. 
Paní Horáková se ve "volbách", konaných 16. ledna 2015 v Penčicích umístila na 6. místě. Se 
svou volbou souhlasí.


