
Pořadové číslo:  25/2 

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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrhy na personální změnu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. odvolává z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru Lýsky paní 

Vendulu Hluzinovou, a to s účinností k 28. 2. 2017, 

 

2.  volí do funkce člena Výboru pro místní části MUDr. Libora Slováčka, předsedu místního 

výboru Lýsky, a to s účinností od 1. 3. 2017, 

 

3. odvolává z funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Ing. Petra Vránu, a to s účinností 

k 28. 2. 2017, 

 

4. volí do funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Ing. Hanu Mazochovou, a to s 

účinností od 1. 3. 2017. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala návrh na personální změnu na své schůzi dne 16. února 2016. 

Předkládaný návrh je v souladu s usnesením rady.  

 

Důvodová zpráva: 

Paní Vendula Hluzinová na jednání výboru pro místní část Lýsky dne 30. 1. 2017 projednala svůj 

záměr ukončit členství ve Výboru pro místní části, a to z časových a rodinných důvodů. Bylo 

dohodnuto, že v Lýskách bude i nadále ve výboru pracovat.  

Na jednání došlo ke shodě, že bude předložen návrh na odvolání V. Hluzinové z členství ve Výboru 



pro místní části a na uvolněné místo bude nominován předseda MUDr. Libor Slováček, který s 

nominací souhlasí. 

Předseda Hospodářského výboru Ing. Petr Vrána (ANO) prostřednictvím primátora požádal o uvolnění 

z funkce člena a předsedy Hospodářského výboru. Na uvolněné místo člena a předsedy byla 

nominována Ing. Hana Mazochová (ANO), která s nominací souhlasí.  

 

 


