
Pořadové číslo:  3/10 

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 30.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město členem 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. deleguje primátora Mgr. Petra Měřínského a v době jeho nepřítomnosti náměstka Michala 

Záchu jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu měst 

a obcí dle stanov, 

 

2. deleguje náměstka Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti členku Zastupitelstva 

města Přerova Mgr. Ladu Galovou, jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a 

jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle stanov, 

 

3. deleguje náměstka Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti primátora Ing. Petra 

Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů 

Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů, 

 

4. deleguje uvolněného radního pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti 

cyklokoordinátora města Ing. Jiřího Janalíka jako zástupce statutárního města Přerova na 

zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro cyklisty, 

 

5. deleguje náměstka Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti náměstkyni Ing. Hanu 

Mazochovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku 

"Odpady Olomouckého kraje, z.s." 

 

6. deleguje náměstka Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Navrátila jako 

zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV 

z.s. ve všech projednávaných záležitostech. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 



Rada města Přerova návrh projednávala na své 3. schůzi konané dne 29. 11. 2018. Návrh usnesení je v 

souladu s usnesením rady.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

V souvislosti s novým funkčním obdobím zastupitelstev je připraven návrh na aktualizaci zástupců 

města na jednáních a zasedáních spolků, v nichž je město členem. V souladu se stanovami 

jednotlivých spolků budou následně postupně požadované návrhy realizovány.  

 

 


