
Pořadové číslo:  19/2 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Bohumír Střelec , předseda Výboru pro místní částipředseda místního 

výboru Čekyně a Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Místní výbor Čekyně 

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

Název návrhu: 

Personální změny – místní výbor Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. odvolává na základě vlastní žádosti z funkce člena místního výboru Čekyně pana Miloslava 

Kolského,a to s účinností k 7. 6. 2021, 

 

2. volí na základě návrhu Výboru místní části Čekyně členem tohoto místního výboru pana 

Petra Kučeru, a to s účinností od 8. 6. 2021. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 31/2/7/2018 zřídilo 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 místních částech, usnesením č. 1178/4/9/2019. zvolilo jejich členy a předsedy. 

Výbory jsou pětičlenné. Člen místního výboru Čekyně Miloslav Kolský požádal ze zdravotních 

důvodů o uvolnění z funkce člena výboru.  

  

Kancelář primátora, na základě pověření Radou města Přerova, provedla na základě doručených 

nominací dne 1. 2. 2019 mezi občany Čekyně "volby" do místních výborů. Po skončení "voleb" bylo 

svoláno pět nejúspěšnějších kandidátů, kteří vzešli z "voleb", kteří vyslovili souhlas se svým 

"zvolením" a mezi sebou navrhli kandidáta na předsedu místního výboru. Následně zastupitelstvo 

provedlo volbu členů a předsedy. 

V místní části Čekyně bylo nominováno pouze 6 kandidátů. Poté, co M. Kolský požádal o projednání 

ukončení jeho činnosti ve výboru, byl osloven šestý zvolený kandidát – Tomáš Rytíř, aby se zapojil do 

činnosti výboru. T. Rytíř s členstvím ve výboru nesouhlasí.  

  



Místní výbor Čekyně podává návrh (čtyřmi hlasy ze čtyř přítomných), aby do místního výboru Čekyně 

byl zvolen pan Petr Kučera, občan Čekyně, který má zájem pracovat v místním výboru Čekyně a s 

volbou souhlasí.  

 

 


