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Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Navrhovatel:  Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Zpracovatel:  Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.  

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Odd. PZD souhlasí s navrženou změnou Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a doporučuje schválit předložený návrh usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Návrh změny jednacího řádu vychází z podnětu předsedy Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Ing. Petra Hermélyho, který na 29. zasedání zastupitelstva vystoupil s návrhem upravit záležitosti 

svěřené do gesce výborů PRID a HOSP. Dle jeho názoru by neměly záležitosti veřejných zakázek být 

projednávány na VPRIDu. Jako příklad uvedl materiály - schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ a „Centrální pojištění statutárního města 

Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, které nejsou dle jeho názoru rozvojového 

charakteru. Svým obsahem náleží více do gesce Hospodářského výboru.  

Následně oslovil s návrhem předsedkyni Hospodářského výboru Ing. Hanu Mazochovou s tím, že by 

mělo dojít k úpravě přílohy 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova, kterou jsou 



vymezeny základní okruhy úkolů takto:  

U okruhů úkolů, kterými se zabývá VPRID by došlo k této úpravě (doplněno tučně): 

d) vyjadřuje stanoviska k záměru zadat veřejnou zakázku, která souvisí s rozvojem nebo investicemi 

a jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na 

služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební 

práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

U okruhů úkolů, kterými se zabývá HOSPV by došlo k doplnění bodu e) - doplněno tučně: 

e) vyjadřuje stanoviska k záměru zadat veřejnou zakázku, která souvisí se správou nebo 

provozem a jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo 

veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě 

veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty 
Po projednání návrhu došlo mezi předsedy obou výše zmiňovaných výborů k odsouhlasení návrhu na 

změnu. Ostatní ustanovení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova zůstávají beze změny.  

 

 


