
1 

 

USNESENÍ z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného                 

dne 17. října 2022 

 

1/1/1/2022 Slib členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. konstatuje, že všech 35 členů Zastupitelstva města Přerova obdrželo „Osvědčení o zvolení 

členem Zastupitelstva města Přerova“, 

 

2. bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města Přerova podle § 69 

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

 

 

2/1/1/2022 Zahájení, schválení programu ustavujícího zasedání, volba ověřovatelů 

zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. října 

2022, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Navrátila a Ing. Františka Jana Hrabinu za ověřovatele zápisu 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

3/1/3/2022 Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Přerova 

uvolněni, a stanovení počtu členů Rady města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

znění pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Přerova 

uvolněni, takto: primátor, 3 náměstci a 1 dlouhodobě uvolněný radní, 

 

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

ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města Přerova na 11. 

 

 

4/1/4/2022 Volba primátora – veřejné hlasování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním primátora statutárního města 

Přerova Ing. Petra Vránu. 
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5/1/5/2022 Volba náměstků a uvolněného radního – veřejné hlasování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí veřejným hlasováním náměstky primátora statutárního města Přerova Ing. Tomáše 

Navrátila, JUDr. Vladimíra Lichnovského a Ing. Miloslava Dohnala, 

 

2. volí veřejným hlasováním uvolněného radního Michala Záchu, DiS. 

 

6/1/6/2022 Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů 

náměstkům primátora a uvolněnému radnímu podle § 104 odst. 1 a § 83 

odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozdějších předpisů, náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k zastupování primátora 

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

funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 citovaného zákona), 

 

2. svěřuje primátorovi Ing. Petru Vránovi úkoly v následujících oblastech samostatné působnosti: 

rozpočet a finance, kultura, 

 

3. svěřuje náměstku primátora Ing. Tomáši Navrátilovi úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: doprava, koordinace dopravních staveb, strategie a rozvoj města, 

územní plán dle stavebního zákona, 

 

4. svěřuje náměstkovi primátora JUDr. Vladimíru Lichnovskému úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: investice města a veřejné zakázky, sociální věci, zdravotnictví, 

 

5. svěřuje náměstku primátora Ing. Miloslavu Dohnalovi úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní 

záležitosti vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, životní prostředí, 

 

6. svěřuje uvolněnému radnímu Michalu Záchovi, DiS., úkoly v následujících oblastech 

samostatné působnosti: školství, sport, grantová politika. 

 

7/1/7/2022 Volba dalších členů rady – veřejné hlasování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním další členy Rady města Přerova:  

 

1. Ing. Hanu Mazochovou, 

2. Ing. Petra Měřínského, 

3. Mgr. Ladu Galovou, 

4. Mgr. Petra Koubu, 

5. Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., 

6. Ing. Tomáše Dostala. 
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8/1/8/2022 Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení 

počtu jejich členů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje Finanční výbor a stanovuje počet jeho členů na 9, 

 

2. zřizuje Kontrolní výbor a stanovuje počet jeho členů na 9. 

 

9/1/9/2022 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude 

poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova.   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje podle § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 

města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí; 

vykonává-li člen Zastupitelstva města Přerova více funkcí, pak mu náleží jen odměna za funkci, 

za niž Zastupitelstvo města Přerova stanovilo nejvyšší odměnu. 

 

2. stanovuje podle § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova ode dne stanoveného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých funkcí. 

 

10/1/9/2022 Návrh na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené 

v roce 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo na základě žádosti uvolněného náměstka 

primátora pana Mgr. Petra Kouby ze dne 12.10.2022, že panu Mgr. Petru Koubovi po ukončení výkonu 

funkce uvolněného náměstka primátora bude poskytnuta náhrada za 19 dnů nevyčerpané poměrné části 

dovolené v roce 2022 (a to v částce dle ustanovení § 81a odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

V Přerově dne 17. 10. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 


