
Pořadové číslo:  17/1 

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 05.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Personální záležitosti 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí vzdání se funkce náměstka primátora statutárního města Přerova Michala 

Záchy DiS., 

 

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

znění pozdějších předpisů, 4 dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Přerova, tj. 

primátora, 2 náměstky a 1 dlouhodobě uvolněného radního, 

 

3. volí veřejným hlasováním neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu, DiS; 

 

4. svěřuje neuvolněnému členu Rady města Přerova Michalu Záchovi, DiS úkoly v 

následujících oblastech samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních 

služeb, majetkoprávní záležitosti vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, 

 

5. určuje v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Mgr. Petra Koubu zastupování primátora 

statutárního města Přerov v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 

funkci. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora  

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

 



Důvodová zpráva: 

Statutární náměstek Michal Zácha předložil primátorovi rezignaci na funkci náměstka primátora, a to s 

účinností k 7. 2. 2021. Proto je zastupitelstvu předkládán k projednání materiál, kterým zastupitelstvo 

má: 

  

 vzít rezignaci na vědomí,  

 stanovit nově počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, 

 zvolit M. Záchu neuvolněným radním, včetně svěření kompetencí, 

 určit náměstka, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti.  

  

Jednotlivé body návrhu budou účinné v momentě, kdy budou zastupitelstvem přijaty. M. Zácha po 

zvolení neuvolněným radním bude na zastupitelstvu prezentovat předložené materiály, u nichž je 

uveden jako zpravodaj, které byly navrhovány Radou města Přerova a do systému byly nahrány v 

době, kdy byl náměstkem primátora (tak, jak je v záhlaví materiálů uvedeno).  

 

 


