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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 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název návrhu:

Návrh na personální změnu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Hospodářského výboru pana Alexandra Betáka, 
a to s účinností k 30. 11. 2015,

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů do funkce člena Hospodářského výboru Ing. René Vondráka, a to s 
účinností k 1. 12. 2015,

3. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 30. 11. 2015 z funkce člena Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu Mgr. Roberta Pavlíčka.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala návrhy na své 29. schůzi konané dne 29. října 2015 (usnesení 
889/29/3/2015 a 924/29/10/2015). Návrh je zpracován v souladu s uvedenými usneseními. 

Důvodová zpráva:



Pan Alexander Beták předložil k rukám předsedy klubu zastupitelů Nezávislých odstoupení z funkce 
člena Hospodářského výboru. Odstupuje z osobních důvodů. 
Na uvolněné místo je za Nezávislé nominován Ing. René Vondrák, který se svou nominací souhlasí. 
Základní informace o nominovaném:
• Vzdělání: VŠB, ekonomická fakulta, státní zkouška 1988
• Dosavadní praxe: 
Komerční banka:
1989-1990 pracovník devizového odboru
1991-1992 vedoucí expozitury Hranice
1993-1993 odbor kontroly
1994-2000 ekonom pobočky
2001-2002 ekonom obchodní divize Ostrava
2003-2007 vedoucí pokladního týmu
2008-2015 analytik úvěrového portfolia a analýz

Mgr. Robert Pavlíček podal k rukám Petra Hermélyho, jakožto předsedy klubu zastupitelů 
Nezávislých, žádost o odstoupení (z osobních důvodů) z funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu. Na uvolněné místo prozatím nebyla podána nominace.


