
Pořadové číslo:  14/2 

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 14.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Bohumír Střelec , předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná , organizační pracovník Výboru pro místní části 

Název návrhu: 

Návrh na změnu počtu členů Výboru pro místní části 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. odvolává s účinností k 31. 8. 2020 z funkce člena Výboru pro místní části Bc. Petru 

Trlidovou a Ing. Danielu Novotnou, 

 

2. mění s účinností od 1. 9. 2020 v bodě 1 své usnesení 31/2/7/2018 ze dne 19.11.2018, kterým 

zřídilo třináctičlenný Výbor pro místní části a schvaluje snížení počtu členů tohoto výboru na 

11. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro místní části 

Výbor pro místní části svým usnesením č. VMČ/9/8/2020 ze dne 23. 7. 2020 vzal na vědomí návrh 

zástupců místního výboru Předmostí, aby zástupce místního výboru Předmostí nebyl zastoupen ve 

VMČ a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova schválit snížení počtu členů VMČ z 13 na 11. Pro 

usnesení hlasovalo všech 10 přítomných členů.  

 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl/nebyl přijat 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 31/2/7/2018 ze dne 19.11.2018 zřídilo třináctičlenný 

Výbor pro místní části, v němž jsou zastoupeny všechny místní části. S ohledem na to, že počet členů 

výboru je lichý, byla členkou výboru zvolena rovněž vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná, 



která zároveň vykonává funkci organizačního pracovníka. 

Na základě podnětu místní části Předmostí, která má jiný charakter než ostatní místní části a 

nedisponuje finančními prostředky "na hlavu", byla ve Výboru pro místní části projednávána možnost, 

že Předmostí nebude mít v tomto výboru své zastoupení.  

Na základě tohoto návrhu proběhla na schůzi VMČ dne 23. 7. 2020 diskuse, z níž vyplynulo, že bude 

předložen návrh zastupitelstvu, aby se snížil počet členů na 11 (kromě zástupce z Předmostí by 

přestala být členkou i D. Novotná). O tomto návrhu se hlasovalo, VMČ přijal následující usnesení: 

  

Usnesení VMČ/9/8/2020  

  

1. VMČ bere na vědomí návrh zástupců místního výboru Předmostí, aby zástupce místního výboru 

Předmostí nebyl zastoupen ve VMČ, 

2. VMČ navrhuje Zastupitelstvu města Přerova schválit snížení počtu členů VMČ z 13 na 11.  

  

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat  

 

 


