
Pořadové číslo:  32/2 

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 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh na personální změny 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. volí do funkce člena místního výboru Předmostí Ing. Davida Talu, a to s účinností od 1. 11. 

2017, 

 

2. volí do funkce předsedkyně místního výboru Předmostí Bc. Bronislavu Mahslonovou, a to s 

účinností od 1. 11. 2017, 

 

3. volí do funkce člena Výboru pro místní části pana Františka Bureše, a to s účinností od 1. 11. 

2017. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Veškeré návrhy jsou připraveny v souladu s 

návrhem místního výboru Předmostí. 

 

Důvodová zpráva: 

Návrh na personální změny je předkládán v důsledku úmrtí předsedy místního výboru Předmostí a 

člena Výboru pro místní části Ing. Jiří Drašky. 

Návrhy na obsazení uvolněných míst byly projednány v místním výboru Předmostí, všichni 

nominovaní se svou nominací souhlasí.  

  

Volba člena místního výboru Předmostí pana Davida Taly vychází z výsledků "voleb", které Kancelář 



primátora, na základě pověření Radou města Přerova, provedla ve dnech 16. a 23. ledna 2015 mezi 

občany místní částí Předmostí."Volby" proběhly na základě doručených nominací, kdy v termínu do 

31. 12. 2014 bylo možno doručit nominace na jednotlivé členy místních výborů. Po skončení "voleb" 

v jednotlivých místních částech bylo svoláno sedm nejúspěšnějších kandidátů, kteří vzešli z "voleb", 

kteří vyslovili souhlas se svým "zvolením" a následně mezi sebou navrhli kandidáta na předsedu 

místního výboru.  

Na základě tohoto návrhu došlo na 3. zasedání zastupitelstva ke zvolení členů a předsedy místního 

výboru pPředností. Po úmrtí předsedy J. Drašky byl osloven 8. nejúspěšnější kandidát - Ing. David 

Tala, který se svou nominací souhlasí. Na základě projednání v místním výboru je předkládán také 

návrh na předsedu.  

 

 


