
Pořadové číslo: 12/3

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 4.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
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, s účinností k 31. 12. 2015 z funkce člena Kontrolního výboru 
MUDr. Mgr. Tomáše Kocourka,

2. 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 31. 12. 2015 z funkce člena Výboru pro místní 
části pana Miloslava Šváčka,

3. 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 Výboru pro místní části Mgr. Kamila Šromotu, a 
to s účinností k 1. 1. 2016.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova návrh projednala na své 31. schůzi, konané dne 26. listopadu 2015. 

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek předložil prostřednictvím Kanceláře primátora rezignaci na funkci 



člena Kontrolního výboru. Odstupuje z osobních důvodů. Tato informace byla sdělena předsedovi 
klubu zastupitelů Nezávislých, který předloží návrh na nominaci. 
Předsedkyně výboru místní části Penčice v zápisu z 10 zasedání, konaného dne 11. 11. 2015 požádala 
u ukončení členství pana Miloslava Šváčka ve Výboru pro místní části. Na uvolněné místo byl 
nominován Mgr. Kamil Šromota, který s nominací souhlasí.


