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Z Á P I S 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 5. listopadu 2018 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení 

 

2. Slib členů zastupitelstva 

 
3. Stanovení počtu členů Rady města Přerova a počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva 

města Přerova 

 

4. Volba primátora 

 

5. Volba náměstků primátora a uvolněného radního 

 

6. Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům primátora a 

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

 
7. Volba dalších členů Rady města Přerova 

 
8. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení počtu členů 

 

9. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

 
10. Záměr na pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva města Přerova 

 

11. Závěr zasedání 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor funkčního období 2014 - 2018 

 Ing. Petr Měřínský    - primátor funkčního období 2018 - 2022 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:      

            

   

 

 

D. Hosté:   

 
 
   

    

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

 

Dosavadní primátor Mgr. Puchalský: 

Zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Představil Petra Mlčocha, tajemníka magistrátu a ředitele městské policie Omara Teriakiho. Zároveň 

požádal pana tajemníka, aby představil ostatní vedoucí úředníky magistrátu.  

 

 
Všichni zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení zastupitelem města Přerova, byli zvoleni právoplatně 

a u žádného ze zastupitelů nejde o neslučitelnost funkce zastupitele s jinou funkcí či pracovním 

poměrem, tak jak to zná zákon o volbách do obecních zastupitelstev.  

 

Přítomno: 35 zastupitelů. 

 

Ustavující zastupitelstvo bylo svoláno řádně a včas ve smyslu zákona o obcích. Upozornil v této 

souvislosti, aby byl schválen návrh na usnesení, musí být pro návrh vždy 18 zastupitelů města Přerova. 

Na pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi, zároveň obdrželi i informaci o navrženém program jednání.  

Zeptal se, jestli má někdo připomínku, doplňující návrh nebo protinávrh k navrženému programu? 

 

MUDr. Slováček: 

Doplňující návrh: přidat do programu bod Různé, aby na se mohli vyjádřit občané k některým 

problematikám, které nejsou obsaženy v programu.  
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p. Pospíšilík, faktická: 

Zastupitelé ještě nesložili slib, tak dle něho nemohou hlasovat ani projednávat program. 

 

Dosavadní primátor Mgr. Puchalský: 

Lze hlasovat. Se složením slibu je spojen výkon funkce, nikoliv administrativně technická přijímání, 

jako je program. V momentu, kdy slíbíte, tak můžete hlasovat o volbě orgánů atd.  

Nikdo další se nehlásil, byla ukončena diskuse k tomuto bodu.  

 

 

Hlasování o návrhu MUDr. Slováčka (bod různé): 16 pro, 4 proti, 14 se zdrželo, 1 nepřítomen. 

 

 

Hlasování o předloženém programu: 31 pro, 3 proti, 1 nepřítomen. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. arch. Jan Horký a pan Pavel Košutek. Oba pánové souhlasí.  

Hlasování o ověřovatelích: 35 pro jednomyslně. 

 

1/1/1/2018 Zahájení, schválení programu ustavujícího zasedání, volba 

ověřovatelů zápisu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne              

5. listopadu 2018, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a pana Pavla Košutka za ověřovatele zápisu ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. SLIB ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

2/1/2/2018 Slib členů zastupitelstva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. konstatuje, že všech 35 členů Zastupitelstva města Přerova obdrželo „Osvědčení o zvolení 

členem Zastupitelstva města Přerova“, 

 

2. bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města Přerova podle § 69 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

Dosavadní primátor Mgr. Puchalský: 

Slib zastupitele je nezbytnou právní podmínkou pro výkon funkce zastupitele. Jeho odmítnutí nebo 

přijetí s výhradou znamená zánik mandátu. 
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Slib se skládá před zastupitelstvem. Po přečtení slibu a pronesení „Slibuji“, zastupitel slib potvrdí 

svým podpisem. Slib přednese nejmladší zastupitel Ing. Milan Passinger. Zastupitelé byli  

v abecedním pořádku vyzváni panem Daňkem, aby přednesli formulaci „slibuji“ a podepsali listinu. 

 

Všichni zastupitelé složili zákonem předepsaný slib a mohli se ujmout výkonu odpovědného mandátu 

zastupitele města Přerova. 

 

 

Hlasování: 35 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

3. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ RADY MĚSTA PŘEROVA A POČTU 

DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PŘEROVA 

3/1/3/2018 Stanovení počtu členů Rady města Přerova a počtu dlouhodobě 

uvolněných členů Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města 

Přerova.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 5 dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města 

Přerova, tj. primátora, 3 náměstky a 1 dlouhodobě uvolněného radního, 

 

2. stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města Přerova na 11. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz - uvolněný radní. Činnost, která by měla být vykonávána uvolněným radním, byla vykonávána 

panem Prachařem za částku nepřevyšující 20 tisíc měsíčně, proto ho zajímaly náklady na tuto funkci. 

 

Ing. Měřínský: 

Odměna uvolněného radního je ze zákona a pohybuje se kolem 60 tisíc korun. 

 

Mgr. Puchalský: 

Sdělil, že je tedy možné poskytnout panu Horkému písemnou odpověď. 

 

 

Hlasování: 20 pro, 9 proti, 6 se zdrželo. 
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4. VOLBA PRIMÁTORA 

4/1/4/2018 Volba primátora 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, člen Zastupitelstva města 

Přerova.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním primátora statutárního města 

Přerova Ing. Petra Měřínského. 

 

 

Diskuse: 

RSDr. Nekl: 

Vystoupil ke všem volbám jménem klubu KSČM, přednesl stanovisko klubu.  

Problém - funkce uvolněného radního. Dosavadní zmocněnec pro dopravní stavby a řešení dopravních 

problémů ve městě Ing. Prachař byl odborníkem v dané problematice.  

Klub KSČM aktivně při hlasování un block nepodpoří určení odpovědnosti primátora, náměstků          

a uvolněného radního.  

Pokud koalice bude spolupracovat i s opozičními poslanci a důležitá rozhodnutí před projednáním 

v zastupitelstvu konzultovat, budou vždy podporovat materiály, které budou ve prospěch občanů.  

 

Ing. Měřínský: 

Shrnul svoji profesní kariéru. Chtějí naplnit programové priority, což je spolupráce na vyřešení 

dopravní situace města, zejména spolupráce na dostavbě dálnice D1. S dopravní situací souvisí            

i pokračování budování sítě cyklostezek, boj s byznysem s lidskou chudobou, práce na dostupném 

bydlení pro mladé a seniory a samozřejmě pokračování v rozumném hospodaření. Cílem je, aby 

Přerov byl čisté a upravené město, ve kterém se rozvíjí kulturní a sportovní život.  

 

Ing. Prachař: 

Navázal na vystoupení pana Nekla. Materiály na dnešní ustavující zasedání nezahrnují programové 

prohlášení a to, co chce vedení udělat za celé funkční období.  

K navrhovaným jménům není ani základní charakteristika, to znamená kariéra, vzdělání, odborné 

předpoklady. Z toho důvodu nemůže hlasovat pro navržené vedení města. 

 

p. Pospíšilík: 

Koalice má pouze 18 mandátů, což je velice těsná většina.  

K volbě primátora měl několik výhrad - například pan Měřínský hlasoval proti omezení hazardu, proti 

navýšení finančních prostředků do místních částí, proti cyklostezce Čekyně – Penčice – Tršice, proti 

parkování v Předmostí v areálu FKK. Dodnes neodpověděl panu Koubovi na otázky ve věci 

cyklověže. Nezazněla odpověď na e-Centre, kdy bylo slíbeno panem Měřínským, že se vyhodnotí. 

Oba koaliční subjekty jsou nedůvěryhodné a nemůže je podpořit.  

 

Ing. Vrána: 

Nechce se vracet k minulé koalici a tomu co naznačoval pan Pospíšilík.  

 

Ing. Měřínský: 

Reagoval na vystoupení pana Pospíšilíka – vždy hlasoval v souladu se svým svědomím. Na všechny 

dotazy zastupitelů bylo odpovězeno.  

 

MUDr. Slováček: 

Souhlasí s názorem pana Nekla a Prachaře  - schválit primátora, radu a náměstky bez programového 

prohlášení nepovažuje za vhodné. 
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Dotaz na pana Koubu – když 19.9.2016 podal návrh na odvolání pana Měřínského z funkce primátora, 

jak je možné, že teď jej ODS navrhuje na funkci primátora.  

 

Mgr. Netopilová: 

Vytvořenou koalici považuje až za hloupě účelovou. Její dojem z ní - dejte funkce, dejte peníze a my 

budeme potichu.  

 

p. Pospíšilík: 

Odpověď k e-Centre nemá, pokud mu bude doručen spis, kde byl E-centre vyhodnocen, tak se panu 

Měřínskému veřejně omluví. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Protinávrh - navrhl v tomto bodu tajné hlasování. 

 

Ing. Vrána, faktická: 

Aby mohla proběhnout tajná volba, musí se dopředu schválit připravený volební řád. 

 

Mgr. Puchalský: 

Byl informován, že volební řád je k dispozici, a že ho všichni zastupitelé mají k dispozici. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Schenka, Ph.D.(tajné hlasování): 17 pro, 16 proti, 2 se zdrželi. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 18 pro, 10 proti, 7 se zdrželo. 

 

 

 

Dosavadní primátor Mgr. Puchalský pogratuloval Ing. Měřínskému ke zvolení primátorem a vyzval jej 

k předsednickému stolu, aby mohl pokračovat v řízení zastupitelstva města Přerova. 

 

Zvolený primátor Ing. Měřínský poděkoval Mgr. Puchalskému, vyjádřil své přesvědčení, že byl 

jedním z nejúspěšnějších primátorů města Přerova. Zastupitelům poděkoval za zvolení. 

 

 

 

 

5. VOLBA NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA A UVOLNĚNÉHO RADNÍHO 

5/1/5/2018 Volba náměstků a uvolněného radního 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí veřejným hlasováním náměstky primátora statutárního města Přerova Michala Záchu, 

DiS; Ing. Hanu Mazochovou a Mgr. Petra Koubu, 

 

2. volí veřejným hlasováním uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila. 

 

 

 

 

 



7 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Stručně se představil a shrnul profesní život. Prohlásil, že vždy se na zastupitelstvu ať jako koaliční 

nebo opoziční zastupitel choval věcně, konstruktivně a vždy mu šlo o dobrý chod města. 

K programovému prohlášení – dali článek 2, což je programová část, která má 16 bodů a všechny jsou 

splnitelné v období 4 let.  

Prioritou je zvýšení parkovacích míst a rekonstrukce bývalého hotelu Strojař.  

Slíbil pracovitost, věcnost a konstruktivní politiku. 

 

Bc. Mgr. Václavíčková: 

Obrátila se na pana Záchu – v minulosti vystupoval velice kriticky a z vystoupení bylo patrné, že klub 

ODS žádá výraznou změnu. V povolebním jednání jí uštědřil lekci, že politika se dělá na úrovni rady 

města. Dotaz - zda v současné koalici, kdy partnerem ODS je ANO, jsou v postavení, kdy můžou 

dosáhnout jimi kritizované postupy změnu? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil paní Václavíčkovou, že zastupitelé se neobrací na sebe přímo, ale vždy prostřednictvím 

pana primátora.  

 

Mgr. Netopilová: 

Přivítala by, kdyby se představili i další lidé ze zamýšleného vedení města.  

K panu Záchovi – úlohou opozice je upozorňovat na všechno co není, nebo by nemuselo být 

v pořádku. 

V minulosti ji pan Zácha opakovaně kladl na srdce, že minulost neexistuje, existuje jen budoucnost. 

S tím nemůže souhlasit. Je pro ni nepřijatelné, aby pan Zácha vykonával funkci náměstka pro majetek, 

když v této funkci již pracoval, a dle jejího názoru neobstál. 

 

Ing. Mazochová: 

Představila se a shrnula svůj profesní život.  

Pokud bude zvolena náměstkyní, bude jejím cílem především snížit zadlužení města bez výrazných 

dopadů do investic a grantového programu. Toto již prosadila do koaliční dohody mezi prioritní body, 

které tady vzpomenul pan Zácha.  

Rada nebyla zatím zvolena, programové prohlášení rady musí teprve vypracovat. 

 

Ing. Navrátil: 

Stručně se představil. 

 

Mgr. Kouba: 

Představil sebe i své zkušenosti s politikou.  

 

MUDr. Slováček: 

Reakce na paní Mazochovou – 6 dní po komunálních volbách byla tisková konference, na které bylo 

oznámeno sestavení koalice. Předpokládal, že při sestavení koalice nebo těsně po konferenci byla 

podepsaná koaliční smlouva. Uplynulo 16 dní, než si mohli vyzvednout podklady pro dnešní zasedání. 

Myslí si, že pokud byla podepsaná koaliční smlouva, že měla koalice dost času na to, aby základní 

body, které v koaliční smlouvě mají, přetavili do programového prohlášení a všem zastupitelům tento 

materiál předložili před dnešním zasedáním. 

Protinávrh: o bodech 1. a 2. bodu 5 hlasovat zvlášť. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upřesnil, že dnešní zasedání nepřipravovala koalice, ale magistrát města. Je logické, že tu nejsou 

koaliční materiály. 
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Ing. Hrabina: 

Dotaz na pana Navrátila - jaké zkušenosti má s přípravou investičních akcí nad 50 mil. Kč, které by 

měl v Přerově řídit. 

Protinávrh: o náměstcích hlasovat jednotlivě. 

 

p. Pospíšilík: 

K programovému prohlášení – má program ODS a hnutí ANO. Byla dostatečně dlouhá doba 

programové prohlášení v zásadních bodech vypracovat. 

Pan Navrátil mluvil o svém vzdělání před čtyřmi lety trochu jinak. Měl gesci školství a dnes chce řešit 

nejzávažnější problém Přerova, a to je doprava. Myslí si, že řešení této obsáhlé oblasti je mimo jeho 

vzdělání a jeho praxi. 

Odvolání pana Prachaře bylo chybou. 

Protinávrh: navrhuje pana Prachaře na místo uvolněného radního. Požádal o vyjádření pana Prachaře, 

zda s jeho návrhem souhlasí a zda může říct něco víc o této problematice. 

 

Ing. arch. Horký: 

Protinávrh: navrhl tajné hlasování. 

Funkce uvolněného radního je politická trafika. 

Poděkoval všem kandidátům, že se představili, ale chybí mu jejich vize pro Přerov, jak posunou 

Přerov dál. 

 

MUDr. Trhlík: 

Pro každého občana Přerova je záležitost dopravy velmi bolestivá a sledovaná záležitost. 

K představení pana Navrátila - považuje vzdělání v této věci za ne zcela odpovídající podstatě této 

funkce a vážnosti této funkce. 

 

Ing. Prachař: 

Nikdy nebyl uvolněným radním nikde v republice. Byl zmocněnec primátora pro dopravní stavby. 

Protinávrh pana Pospíšilíka na své jmenování do funkce uvolněného radního přijímá. 

Cyklověž – stavba roku 2017 - 6 měsíců strávil vysvětlováním na policii. 

Stavba mostů – byl dán podnět na podvod z dotačního podvodu – ani to se neprokázalo. 

 

Ing. Procházka, občan Přerova: 

Dotaz na pana Záchu – jak bude moci ODS v radě něco rozhodovat, když ANO má 6 členů a rada 

rozhoduje o všem. Jak si chcete zachovat svou tvář? 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (tajná volba): 16 pro, 18 proti, 1 se zdržel. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Pospíšilíka (Ing. Prachař uvolněný radní): 15 pro, 15 proti, 5 se 

zdrželo.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hrabiny (hlasovat o náměstcích jednotlivě): 16 pro, 18 proti, 1 se 

zdržel. 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka (body 1 a 2 usnesení hlasovat zvlášť): 17 pro, 17 proti, 1 

se zdržel. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 18 pro, 12 proti, 5 se zdrželo. 
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Přestávka 16.25 – 16.40 hodin. 

 

 

 

6. URČENÍ NÁMĚSTKA PRIMÁTORA K ZASTUPOVÁNÍ PRIMÁTORA 

A SVĚŘENÍ ÚKOLŮ NÁMĚSTKŮM PRIMÁTORA A UVOLNĚNÉMU 

RADNÍMU PODLE § 104  ODST. 1  ZÁKONA 128/2000 Sb. 

6/1/6/2018 Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů 

náměstkům primátora a uvolněnému radnímu podle § 104 odst. 1 

zákona 128/2000 Sb.  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova. 

 

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. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – bod 2. usnesení – primátorovi se svěřuje územní plán. Bude tedy určeným zastupitelem ve 

smyslu stavebního zákona? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ne, chce se věnovat strategii rozvoje města osobně a součástí této strategie je i práce na územním 

plánu.  

 

 

Hlasování: 18 pro, 8 proti, 9 se zdrželo. 
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7. VOLBA DALŠÍCH ČLENŮ RADY MĚSTA PŘEROVA 

7/1/7/2018 Volba dalších členů rady  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním další členy Rady města Přerova:  

 

1. Ing. Petra Vránu, 

 

2. Ing. Bohumíra Střelce, 

 

3. Ing. Milana Passingera, 

 

4. Marka Dostála, 

 

5. Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., 

 

6. Ing. Tomáše Dostala. 

 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský požádal všechny navrhované členy rady, aby se představili. Všech 6 

navržených tak učinilo.  

 

MUDr. Trhlík: 

Dotaz na pana Ing. Passingera – jaké hodlá v rámci programového prohlášení udělat konkrétní kroky, 

aby mladí lidé z Přerova neodcházeli.  

 

p. Pospíšilík: 

Při představování radních, náměstků a primátora od žádného nezaznělo, že bude prosazovat zájmy 

místních částí, ale všichni to měli v programu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My teď volíme radní města. 

 

Ing. Passinger: 

V reakci na MUDr. Trhlíka sdělil, že s mladými je třeba hlavně mluvit, znát jejich potřeby a nápady. 

Rada se tím bude určitě zabývat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Neměl by být jeden člověk, který bude bojovat za místní části, ale všichni by měli bojovat za všechny. 

 

Ing. Střelec: 

Je občan místní části a zároveň občan Přerova. Nevyděluje, že budou řešit Přerov a místní části, bude 

řešit to, že místní části jsou součástí Přerova. 

 

Ing. Mazochová: 

K panu Pospíšilíkovi – jeden z prioritních bodů koaliční dohody je podpora místních výborů a rozvoj 

místních částí. 
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MUDr. Slováček: 

I místní části jsou součástí města Přerova, tak by se jim mohl některý z radních věnovat, protože řeší 

jiné problémy než město Přerov. 

 

p. Pospíšilík: 

Poděkoval za odpovědi. 

 

Ing. arch. Horký: 

Zaráží ho bod 4. usnesení – volba Marka Dostála. Dotaz – má vyrovnány všechny osobní                      

i podnikatelské závazky, a zda se pro něj chystá politická trafika v městské firmě. 

 

 

Hlasování: 18 pro, 10 proti, 7 se zdrželo. 

 

 

 

 

8. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA A STANOVENÍ POČTU ČLENŮ 

8/1/8/2018 Zřízení Finančního a kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení 

počtu členů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje Finanční výbor a stanovuje počet jeho členů na 9, 

 

2. zřizuje Kontrolní výbor a stanovuje počet jeho členů na 9. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Protinávrh na rozšíření předloženého usnesení o tyto body: 

3. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města Přerova: 

Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice, Přerov V - Dluhonice, Přerov 

VI - Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X - 

Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, 

4. určuje počet členů místních výborů v těchto částech města Přerova: Přerov III - Lověšice, Přerov 

IV - Kozlovice, Přerov V - Dluhonice, Přerov VI - Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - 

Henčlov, Přerov IX - Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, 

Přerov XIII - Penčice, na 5, počet členů místního výboru Přerov II - Předmostí, na 7 členů, 

5. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 

personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Všechny případné výbory chceme zřídit na dalším zasedání zastupitelstva. Dnes zřizujeme ty výbory, 

které ze zákona zřídit musíme.  

 

Ing. Prachař: 

Doplňující návrh: zachovat Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu a Výbor pro školství, sport    

a sociální věci. 
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Ing. Střelec: 

Podpořil zřízení místních výborů, ale dnes máme ustavující zasedání. Nové místní výbory se budou 

volit v únoru. Dnes se při hlasování zdrží, ale je pro jejich zřízení.  

 

Ing. arch. Horký: 

Nevidí důvod, proč vytvoření místních výborů zdržovat. 

 

MUDr. Slováček: 

Podporuje oba navržené návrhy a na příštím zasedání se bude aspoň hlasovat o menším počtu komisí   

a výborů. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Prachaře (Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu a Výbor pro 

školství, sport a sociální věci): 17 pro, 1 proti, 17 se zdrželo. 

  

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (body 3. až 5. usnesení): 17 pro, 18 se zdrželo. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 27 pro, 8 se zdrželo. 

 

 

 

 

9. STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍCH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM 

ČLENŮM ZASTUPITELSTVA 

9/1/9/2018 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude 

poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje podle § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 

města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých 

funkcí; vykonává-li člen Zastupitelstva města Přerova více funkcí, pak mu náleží jen odměna 

za funkci, za niž Zastupitelstvo města Přerova stanovilo nejvyšší odměnu. 

 

2. stanovuje podle § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova ode dne stanoveného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých 

funkcí. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 9 se zdrželo. 
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10. ZÁMĚR NA POŘÍZENÍ NOTEBOOKŮ PRO ČLENY 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA 

10/1/10/2018 Vybavení členů zastupitelstva výpočetní technikou z majetku 

Statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

ukládá Radě města Přerova, zajistit vybavení členů zastupitelstva města Přerova výpočetní technikou 

pro pracovní účely v rámci výkonu jejich mandátu. 

 

VARIANTA II.: 

neukládá Radě města Přerova, zajistit vybavení členů zastupitelstva města Přerova výpočetní 

technikou pro pracovní účely v rámci výkonu jejich mandátu. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Doporučil variantu I. usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

V materiálu není uvedeno, jaká výpočetní technika by to měla být, v jaké hodnotě a parametrech.  

Nestačí prohlášení, že informace, které nám bude program poskytovat, nebudeme zneužívat? 

 

Ing. arch. Horký: 

Má svůj notebook. Potřebuje data, nikoliv další hardware, aby si přečetl návrhy na zastupitelstvo. 

Posun v ochraně osobních údajů nastal už v květnu. Považuje to za plývání finančními prostředky. 

Požaduje, aby mohl používat vlastní notebook k výkonu práce zastupitele. 

Protinávrh: 

1.    ukládá Radě města Přerova, zajistit vybavení členů zastupitelstva města Přerova, kteří o to   

požádají, výpočetní technikou pro pracovní účely v rámci výkonu jejich mandátu. 

2.    ukládá Radě města Přerova zajistit, aby členové Zastupitelstva města, kteří o to požádají 

do 5. 12. 2018, mohli pro získávání předloh k jednání zastupitelstva a rady města v 

elektronické podobě užívat vlastní notebooky. 

K osobním údajům, se kterými zastupitelé nakládají – pokud občan požádá o zvukový záznam, tak dle 

názoru Krajského úřadu má nárok na jeho plné a neanonymizované znění. 

Pokud jeho názor je lichý – prosí o soupis ustanovení zákonů, proč nejde vyhovět jeho návrhu. 

 

Mgr. Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy: 

Vysvětlil, proč jednotná platforma a základní hardwarové vybavení, které umožní, jak notebooky 

vzdáleně spravovat a šifrovat jejich obsah tak zabezpečit před případným únikem osobních údajů. 

Pokud bude stávající režim – notebooky pro zastupitele, kteří o ně požádají – ostatní na svých – 

technicky to možné je, ale do sítě magistrátu je nepustíme. 

Ze strany magistrátu se jedná o doporučení. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (body 1. a 2. usnesení): 13 pro, 21 se zdrželo, 1 

nehlasoval. 
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Hlasování o doporučené variantě I. usnesení: 22 pro, 9 proti, 4 se zdrželi. 

 

 

 

 
 

p. Pospíšilík, faktická: 

Žádá informaci písemnou nebo e-mailem o tom, že zastupitelé obdrželi vyhodnocení fungování         

e-Centre za předcházející volební období. 

 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Vyjádřil nespokojenost s tím, že nebyl bod různé nebo bod návrhy a připomínky občanů.  

 

 
 

Celé znění anonymizovaného audiozáznamu je zveřejněno na webových stránkách města 

Přerova. 

 

 

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Ing. Petr Měřínský informoval, že příští zasedání Zastupitelstva města Přerova se uskuteční 

dne 19. listopadu 2018. 

Primátor ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5. listopadu 2018 v 17.30 

hodin. 

 

V Přerově dne 5. listopadu 2018 

 

 

                                                                                                       Ing. Petr Měřínský  

                                                                                            primátor statutárního města Přerova   

 

 

                                                                                                      Ing. arch. Jan Horký 

                                                                                           člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Pavel Košutek 

                                                                                            člen Zastupitelstva města Přerova 


