
Pořadové číslo:  1/6 

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 29.10.2018 

Návrh pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne        

5. 11. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům 

primátora a uvolněnému radnímu podle § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. určuje v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Michala Záchu, DiS. k zastupování primátora 

statutárního města Přerov v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 

funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 citovaného zákona), 

 

2. svěřuje primátorovi Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech samostatné 

působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, životní prostředí, kultura, 

 

3. svěřuje náměstku primátora Michalu Záchovi, DiS. úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní 

záležitosti vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, 

 

4. svěřuje náměstkyni primátora Ing. Haně Mazochové úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: rozpočet a finance, investice města a veřejné zakázky, 

 

5. svěřuje náměstku primátora Mgr. Petru Koubovi úkoly v následujících oblastech samostatné 

působnosti: sociální věci, školství, zdravotnictví, sport, grantová politika, 

 

6. svěřuje uvolněnému radnímu Ing. Tomáši Navrátilovi úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: doprava, koordinace dopravních staveb. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Tento materiál je zpracován na základě § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 

určuje náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 

nevykonává funkci.  

Dále svěřuje náměstkům primátora a uvolněnému radnímu některé úkoly ve vymezených oblastech 

samostatné působnosti.  

 

 


