
Pořadové číslo:  2/7 

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 20.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Zřízení výborů zastupitelstva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů třináctičlenný Výbor pro místní části, 

 

2. 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, 

 

3. určuje počet členů místních výborů ve všech místních částech města Přerova na 5, 

 

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

personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova návrh projednala na své schůzi konané dne 15. 11. 2018. Předloha je zpracována v 

souladu s usnesením č. 52/2/10/2018. 

 

Důvodová zpráva: 



Rada podává návrh zastupitelstvu zřídit ve všech místních částech místní výbor a uložit Radě města 

Přerova, aby ve spolupráci s příslušnými odbory personálně zabezpečila volbu předsedů a členů 

místních výborů tak, aby mohla proběhnout na únorovém zasedání zastupitelstva.  

K zajištění tohoto úkolu bude tedy zpracován návrh jednotlivých kroků, včetně uvedených 

zodpovědností a termínů. 

 

Harmonogram bude obsahovat zejména: 

1. Informace o zřízení výborů a výzvu občanům v jednotlivých místních částech, aby ve stanoveném 

termínu podali své nominace.  

 Dopis občanům – distribuce do všech domácností (dále informace prostřednictvím médií). 

 Návrh musí obsahovat - jméno a příjmení navrhovaného, adresu, případně telefon, e-mail. 

 Navrženi mohou být pouze občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v předmětné místní části. 

 V dopise budou upraveny i možné způsoby podání návrhu (písemně, osobně, mail) a občané 

budou informováni o způsobu volby. 

 Dopisy připraví a distribuci zajistí Kancelář primátora  

2. Kancelář primátora zpracuje doručené návrhy a osloví všechny navržené občany, zda se svou 

nominací souhlasí. 

3. Kancelář primátora připraví a zorganizuje v uvedených  místních částech ve spolupráci s odbory 

magistrátu a s bývalými předsedy místních výborů volby (tajné hlasování). 

4. Kancelář primátora projedná s kandidáty, kteří v tajném hlasování získali nejvyšší počet hlasů,  

nominaci na předsedu místních výborů (nemusí být člen zastupitelstva) a kandidáta na členství ve 

Výboru pro místní části. 

5. Kancelář primátora připraví materiál k volbě předsedů a členů místních výborů  a k volbě členů 

Výboru pro místní části na únorové zasedání zastupitelstva. 

6. Po volbě členů a předsedů místních výborů budou zvolení občané informováni a bude ve 

spolupráci s Kanceláří primátora a odborem vnitřní správy připraveno první zasedání. 

 

Tento harmonogram je předběžný, bude upřesněn a dále rozpracován podle termínů konání zasedání 

zastupitelstva.  

 

Vzhledem k tomu, že počet členů výboru je ze zákona lichý a v jeho čele musí stát člen zastupitelstva, 

navrhuje se, aby zastupitelstvo zvolilo ke 12 členům Výboru pro místní části (zástupcům z místních 

částí), předsedu ze svých řad. 

 

 


