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Název návrhu: 

Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města Přerova paní Mgr. Eleny Grambličkové, v 

souladu s §69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

a 

 

bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova pana Vladimíra Kočary, v souladu s 

§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 4.6.2021 doručili primátorovi města Přerova pánové Ing. Antonín Prachař a MUDr. Martin Trhlík 

své rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Přerova a tím podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn 

(dále jen "zákona") došlo k zániku jejich mandátu. 

Uprázdní-li se mandát v průběhu volebního období, nastupuje za takového člena zastupitelstva 

náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona, a to dnem 

následujícím po dni, kdy k zániku mandátu došlo (§ 56 odst. 1 zákona). 

Náhradník se stává členem zastupitelstva přímo ze zákona, aniž by musela být splněna nějaká další 

podmínka (jedinou podmínkou je zánik mandátu toho člena zastupitelstva, za něhož náhradník 

nastupuje).  

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 5.6.2021 staly členkami Zastupitelstva města 

Přerova  MUDr. Beáta Philippová a JUDr. Marie Neulsová. 

 



Dne 9.6.2021 byly primátorovi města Přerova doručeny písemné rezignace na mandát zastupitele 

MUDr. Philippové a JUDr. Neulsové. 

 

V případě, že na svou funkci rezignuje náhradník, tak automaticky nastupuje další v pořadí z 

kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle výsledků voleb (§45 odst. 5 zákona). 

Dalšími v pořadí jsou Mgr. Elena Grambličková a pan Vladimír Kočara.  

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 10.6.2021 stali členy Zastupitelstva města Přerova 

paní Mgr. Elena Grambličková, které bylo předáno Osvědčení o zvolení členkou Zastupitelstva města 

Přerova dne 10.6.2021 a Vladimír Kočara, kterému bylo předáno Osvědčení o zvolení členem 

Zastupitelstva města Přerova taktéž dne 10.6.2021. 

 

Předpokladem aktivního výkonu mandátu je složení slibu člena zastupitelstva.  

Paní Mgr. Elena Grambličková i Vladimír Kočara složí slib na 20. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova konaném dne 6. září 2021. Podle § 55 odst. 2 zákona má odmítnutí slibu nebo složení slibu s 

výhradou za následek zánik mandátu. 

 

Funkce člena Zastupitelstva města Přerova je podle § 5 odst. 2 a 3 zákona neslučitelná s funkcí 

vykonávanou zaměstnancem statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova, 

pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec 

vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti statutárního města Přerova nebo za 

podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného primátorem nebo radou obce, hejtmanem nebo radou 

kraje. U paní Mgr. Eleny Grambličkové ani u Vladimíra Kočary nenastala neslučitelnost funkce a po 

složení slibu budou vykonávat mandát členů Zastupitelstva města Přerova a podílet se na rozhodování 

a hlasování tohoto orgánu. 

 

 


