
Pořadové číslo:  16/12 

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 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru Regionální 

agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního výboru Sdružení obcí střední 

Moravy.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

nominuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu jako zástupce statutárního města Přerova do 

Správního výboru Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního výboru Sdružení 

obcí střední Moravy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova svým usnesením č. 1888/51/11/2020 podává návrh na nominaci tak, jak je 

uvedeno v návrhu na usnesení. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

Náměstek primátora Michal Zácha doručil k rukám ředitele Regionální agentury pro rozvoj střední 

Moravy  

Ing. Mgr. Martina Kučery, MBA, MPA dopis, v němž oznamuje, že z důvodu pracovní vytíženosti v 

obecní a krajské samosprávě odstupuje z funkce předsedy správního výboru Regionální agentury pro 

rozvoj střední Moravy. 

Náměstek primátora Michal Zácha doručil k rukám tajemníka Sdružení obcí střední Moravy Ing. Mgr. 

Martina Kučery, MBA, MPA dopis, v němž oznamuje, že z důvodu pracovní vytíženosti v obecní a 



krajské samosprávě odstupuje z funkce předsedy správního výboru Sdružení obcí střední Moravy. 

  

Následně M. Kučera požádal o zajištění nominace zástupce za statutární město Přerov do SV RARSM 

a SV SOSM, a to vzhledem ke skutečnosti, že se pan náměstek Zácha rozhodl v souladu s Čl. VI., 

odst. B4 stanov RARSM využít práva člena správního výboru na odstoupení ze své funkce, a to 

písemným prohlášením doručeným správnímu výboru, kdy výkon jeho funkce končí dnem, kdy je 

prohlášení doručeno do sídla RARSM. Dále uvedl, že náměstek Zácha se rovněž rozhodl v souladu s 

Čl. X., odst. 3 stanov SOSM využít práva člena správního výboru na odstoupení ze své funkce, a to 

písemným prohlášením doručeným správnímu výboru, kdy výkon jeho funkce končí dnem, kdy je 

prohlášení doručeno do sídla SOSM. 

Požádal o projednání nominace v orgánech města v radě a poté na prosincovém zasedání 

zastupitelstva. 

  

Nominace byla s P. Koubou projednána, s nominací souhlasí.  

 

 


