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Z Á P I S 

z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 17. října 2022 

 

 

 
PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení 

 

2. Slib členů zastupitelstva 

 
3. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Přerova uvolněni, a stanovení počtu 

členů Rady města Přerova  

 

4. Volba primátora 

 

5. Volba náměstků primátora a uvolněného radního 

 

6. 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. 

 
7. Volba dalších členů Rady města Přerova 

 
8. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení počtu členů 

 

9. Různé  

 
9.1     Návrh stanovení výše odměn a dne, od kterého bude poskytována odměna neuvolněným členům        

Zastupitelstva města Přerova  

 

9.2  Návrh na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené v roce 2022 

 

10. Závěr zasedání 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor funkčního období 2018 - 2022 

Ing. Petr Vrána     primátor funkčního období 2022 - 2026 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

 

Omluveni:         
       

 

       

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 16.00 hodin primátor Ing. Petr Měřínský               

ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M. v Přerově, které bylo svoláno řádně a včas a ve smyslu 

zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Přivítal přítomné na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Informoval, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů informuji, že místnost zasedání Zastupitelstva je snímána 

kamerovým systémem za účelem přímého přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu ze 

zasedání.  

Při prezenci, před zahájením prvního zasedání zastupitelstva, vydali pan Ing. Pavel Šlesinger a paní 

Helena Cetkovská, jako osoby pověřené vedením Registračního úřadu, všem právoplatně zvoleným 

zastupitelům „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova“. Zeptal se, zde je  v jednacím 

sále některý z členů Zastupitelstva, který uvedené osvědčení neobdržel?   

Nebylo tomu tak, proto poděkoval Ing. Šlesingerovi a paní Cetkovské. 

Dále informoval, že ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočka Olomouc nebyl podán ke dni 7.10.2022 

do 16:00 hodin žádný návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města Přerova. Proto mohlo být 

Ustavující zasedání Zastupitelstva řádně svoláno a informace o konání ustavujícího zasedání byla 

vyvěšena na úřední desce téhož dne 7.10.2022. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas 

v souladu s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích. 

Konstatoval, že v  sále je přítomno všech 35 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina a je  

usnášeníschopné.  

Upozornil, že k tomu, aby bylo usnesení platné, musí hlasovaný návrh získat nadpoloviční většinu hlasů 

všech členů Zastupitelstva, což je 18. 

Pokud budou zastupitelé v průběhu zasedání vystupovat, je nutné kvůli zabezpečení nahrávky a pořízení 

zápisu použít mikrofon na stolcích. Přítomní občané, kteří budou vystupovat, musí z téhož důvodu 

přistoupit k mikrofonu.  

Při jednání budou zastupitelé používat elektronické hlasovací zařízení. Vzhledem k tomu, že někteří  

neměli možnost se seznámit s tímto zařízením prakticky, je pro ně připravena stručná instruktáž. 
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Požádal pana Michala Riedela ze společnosti MINISTR SYSTEMS s.r.o., aby ve stručnosti objasnil 

činnost a funkci hlasovacího zařízení.  

 

V pozvánce obdrželi všichni zastupitelé návrh programu a písemné předlohy k bodům jednání.  

Ještě než položil otázku, zda má někdo připomínku k programu nebo další návrh na jeho doplnění, a než 

program bude předložen k odsouhlasení, navrhl přikročit ke  složení slibu. 

 

Úvodem upozornil všechny členy zastupitelstva na neslučitelnost funkcí ve smyslu ustanovení § 5 odst. 

2 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, kde je uvedeno, 

že funkce člena zastupitelstva města je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem tohoto města 

zařazeným do městského úřadu. Dále je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným 

do pověřeného obecního úřadu, krajského nebo finančního úřadu. To vše platí pouze za podmínky, že 

zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti města nebo za podmínky, 

že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, hejtmanem nebo radou kraje či města. 

 

Informoval, že za volební stranu Piráti podal rezignaci na mandát zastupitele pan Bc. Jakub Jüngling, 

jako další v pořadí vznikl mandát paní Mgr. Barboře Punge Puchalské, která také rezignovala na svůj 

mandát zastupitele. Proto dne 11.10.2022 vznikl mandát dalšímu náhradníkovi, a to Mgr. Jaroslavu 

Krejčímu. 

Dále na svůj mandát zastupitele za volební stranu ANO 2011 rezignovala Ing. Alice Kutálková, proto 

dne 12.10.2022 vznikl mandát panu Pavlu Huťkovi. 

 

Dále upozornil, že dle § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, odmítnutí 

slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu. 

Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města  po přečtení 

slibu pronesením slova „SLIBUJI“. Složení slibu potvrdí svým podpisem.  

 

Slib přednesla nejmladší členka zastupitelstva paní Ing. Lenka Jüngling.  

 

Po jeho přečtení byli členové zastupitelstva v abecedním pořadí vyzváni tiskovou mluvčí    Bc. Lenkou 

Chalupovou, aby přistoupili k připravenému stolku a složili slib pronesením slova SLIBUJI. Složení 

slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu. 

 

Konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se tedy 

ujmout svého mandátu.  

 

 

1. SLOŽENÍ SLIBU ZASTUPITELSTVA 

 

1/1/1/2022 Slib členů zastupitelstva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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Primátor Ing. Měřínský představil tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha, se kterým 

budou zastupitelé po dobu výkonu mandátu spolupracovat. 

Předal slovo Mgr. Mlčochovi, aby představil vedoucí úředníky magistrátu, s nimiž budou zastupitelé 

také po dobu svého mandátu spolupracovat. 

 

 

 

 

2. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ, VOLBA 

OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

 

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

zápisu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zeptal se, zda má někdo připomínku nebo další návrh k programu. Nikdo žádnou připomínku nebo další 

návrh neměl. 

 

Hlasování o programu: 35 pro - jednomyslně 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dále navrhl za ověřovatele zápisu p. Navrátila a p. Hrabinu. Zeptal se jich, zda s návrhem souhlasí. 

Pánové souhlasili. 

 

Hlasování o ověřovatelích: 34 pro, 1 nehlasoval 
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3. URČENÍ FUNKCÍ, PRO KTERÉ BUDOU ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PŘEROVA UVOLNĚNI, A STANOVENÍ POČTU ČLENŮ RADY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

uvolněni, a stanovení počtu členů Rady města Přerova  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

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. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Vzhledem k tomu, že končí velké dopravní stavby, kvůli kterým byla zřízena funkce uvolněného 

radního, doposud ji vykonával p. Navrátil, podal protinávrh na vypuštění v bodě 1 „…a dlouhodobě 

uvolněný radní.“ 

Protože se město zmenšuje, a s výjimkou minulého volebního období, město nikdy uvolněného radního 

nemělo, proto nevidí důvod, aby ho město mělo, a ušetřilo by se tím poměrně dost peněz. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 14 pro, 21 proti 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 23 pro, 10 proti, 2 se zdrželi 

 

 

4. VOLBA PRIMÁTORA – VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním primátora statutárního města 

Přerova Ing. Petra Vránu. 

 

DISKUSE:  

 

primátor Ing. Měřínský 

Zeptal se p. Vrány, zda souhlasí se svou nominací. Pan Vrána sdělil svůj souhlas do mikrofonu. 

 

p. Chromec 

Sdělil stanovisko zastupitelského klubu SPD. Voliči zcela jasně vyjádřili své přání na změnu vedení 

města. Oni jako zástupci SPD TO nechtějí a nebudou ignorovat. Ačkoliv se zúčastnili povolebních 
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vyjednávání s hnutím ANO a ODS, konstatoval, že všem zúčastněným bylo více než jasné, že se jednalo 

pouze o zdvořilostní akt, který nezměnil postoj, jak hnutí ANO, tak ODS, k případné spolupráci se 

zástupci SPD. Nakonec i pro zástupce SPD je pro ideovou neshodu spolupráce s ODS nepředstavitelná. 

Jejich účast na této schůzce byla z jejich strany povinnost vůči voličům, kterou garantovali jejich snahu 

o změnu politické kultury ve městě, což z opozičních lavic bude prakticky nemožné. 

Představa, že by podpořili koalici složenou z ODS, KDU-ČSL či TOP 09 je v rozporu s jejich 

přesvědčením a vůli jejich voličů. 

Z těchto a mnoha dalších důvodů nepodpoří svými hlasy žádný z návrhů na personální obsazení, jak 

funkce primátora, jeho náměstků, členů Rady města Přerova, natož tak uvolněného radního. 

 

Ing. Jüngling 

Sdělila, že p. Vrána uvedl v médiích, že si plně uvědomuje, jak je funkce primátora náročná a 

zodpovědná. To mu ale nebrání vykonávat další funkce na plný úvazek jako např. poslanec ČR, krajský 

zastupitel, teď nově primátor. Pan Vrána působí v několika výborech, komisích, je členem správní rady 

VŠLG a předseda představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. 

Proto se zeptala, jak bude p. Vrána naplno a zodpovědně vykonávat všechny tyto funkce, nebo jestli 

plánuje se některé z funkcí vzdát. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

Požádal p. Vránu, jako nominanta na primátora, zda by se mohl představit, zda by představil nějakou 

svou vizi na následující 4 roky. 

 

Ing. Vrána 

Na úvod řekl, že hnutí ANO vyhrálo volby v Přerově s výsledkem, který od roku 1990 nemá obdoby. 

Pro hnutí ANO je to obrovský závazek a má právo vítěze voleb pokusit se sestavit takovou koalici, která 

by nejlépe sloužila zájmům občanů města Přerova. Zákon hovoří jasně, zastupitelstvo volí primátora, 

náměstky a radní. Nikde není uzákoněno, že koalici musí tvořit první s druhým, nebo první s třetím…, 

jsou časté případy, kdy tomu tak není. 

Vznik spolupráce mezi kandidujícími subjekty není pouze matematika, mít nad 50% mandátu, ale je to 

souběh několika zásadních faktorů, jako je blízkost volebních programů, shodný pohled na zásadní věci, 

ale také fungování vedení města jako týmu.  

Očekává se nejsložitější období v historii města, možná ČR, proto se rozhodli k pokračování ve stávající 

spolupráci a zachování kontinuity ve všech rozpracovaných věcech, ale také v pohledu na budoucnost 

města Přerova. 

Informoval, že plánuje se některých svých funkcí vzdát. Určitě se vzdá na nejbližší valné hromadě 

pozice předsedy představenstva společnosti Teplo Přerov a.s., bude abdikovat na členství 

v hospodářském výboru Parlamentu ČR. 

Sdělil, že na pozici poslance Parlamentu ČR zůstane, deklaroval to tak před volbami, takže to voliči 

věděli. Podotknul, že je jediný poslanec v Přerově, proto si myslí, že by to pro Přerov mohlo být 

prospěšné. 

 

Mgr. Netopilová 

Podala protinávrh, aby se primátorem stal Ing. arch. Jan Horký. 

Ing. arch. Jan Horký je nejen zapáleným architektem, ale i urbanistou. Od dob svých studií se zabývá 

veřejným prostorem a životem ve městě vůbec. Měl stáže ve Francii, v Holandsku i jinde, kde mimo své 

studijní úkoly, se zabýval také spoluprací s veřejnou správou. Pracoval také jako městský architekt 

v Rožnově. 

Jako zastupitel, je p. Horký, vždy výborně připravený, má velký rozhled, je znalý zákonů, které se týkají 

fungování města a obcí. Iniciativně několikrát připravoval mnohé materiály týkající se urbanismu, 

dopravy nebo životního prostředí, kultury, ať už v pracovních skupinách nebo v komisích. 

Ve městě pořádá nebo spolupořádá např. Den architektury, Pecha Kucha Night, Umění v kavárnách a 

další. 

Pro post primátora je důležitá zkušenost týmové spolupráce, kterou má z těchto různých příležitostí ve 

městě, nebo ze své profese. Je také zkušeným debatérem, který je schopný rozumných kompromisů, a 

kterému vždy šlo o zájmy města. 
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Na rozdíl od jiných považuje za nutné věnovat se v pozici primátora, nebo kteréhokoliv placeného 

uvolněného radního, pouze jedné funkci. 

Pan Horký, skutečně fyzicky bydlí v Přerově, žije Přerovem, nemá zde pouze formální trvalé bydliště 

jako někteří z našich zastupitelů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zeptal se p. Horkého, zda souhlasí se svou nominací. Pan Horký sdělil svůj souhlas do mikrofonu. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 13 pro, 21 proti, 1 se zdržel 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 13 proti, 1 se zdržel 

 

 

Ing. Měřínský 

Poblahopřál nově zvolenému primátorovi Ing. Vránovi mnoho úspěchů v řízení města. Symbolicky 

nově zvolenému primátorovi předal „primátorský“ řetěz. 

 

primátor Ing. Vrána 

Poblahopřál všem zastupitelům za to, že získali mandát a sdělil, že se bude těšit na spolupráci. 

Poděkoval exprimátorovi Ing. Měřínskému, že 4 roky vzorně vedl statutární město Přerov, a že se bude 

snažit o totéž. 

Sdělil, že tuto funkci bude brát s obrovskou pokorou a samozřejmě snahou, aby maximálně využil svůj 

potenciál. Bude se snažit, aby se město překonalo přes nadcházející těžké roky. Myslí si, že tento 

třicetipěti členný tým je dostatečně kompetentní k tomu, aby se tyto těžké časy překonaly ve prospěch 

občanů města. 

 

 

ORGANIZAČNÍ PŘESTÁVKA: 15 min. 
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5. VOLBA NÁMĚSTKŮ A UVOLNĚNÉHO RADNÍ – VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ 

 

5/1/5/2022 Volba náměstků a uvolněného radního – veřejné hlasování 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

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. 

 

DISKUSE:  

 

primátor Ing. Vrána 

Ještě, než otevřel diskusi, položil každému navrženému kandidátovi otázku, zda souhlasí se svou 

nominací a požádal je o odpověď do mikrofonu. Všichni navržení kandidáti souhlasili se svou nominací. 

 

doc. JUDr. Dostalík Ph.D. 

Požádal, aby body 1 a 2 byly hlasovány samostatně. Dále položil p. Navrátilovi otázku, když je dle 

jeho informací asistentem poslance Ing. Vrány, jak to bude vypadat, když bude zasedat poslanecká 

sněmovna. Zda bude asistent, náměstek primátora, k ruce poslanci, primátorovi, takže budou 

pravděpodobně oba v Praze, a pak budou oba chybět v Přerově, nebo naopak. 

 

 primátor Ing. Vrána 

Odpověděl, že má 3 asistenty, kdy poslanec může mít více asistentů, má dokonce i asistentku v Praze. 

Pan Navrátil působí v Přerově, do Prahy jezdí sporadicky.  

 

Mgr. Krejčí 

Zeptal se přítomného náměstka hejtmana, předsedy představenstva VaK Přerov, a.s. a člena dozorčí 

rady DPOV a pravděpodobně za několik okamžiků i uvolněného radního Michala Záchy, jestli bude 

schopen plnohodnotně a profesionálně zastávat všechny tyto funkce. Když v únoru 2021 rezignoval na 

funkci náměstka primátora, tak to odůvodnil, že svůj um a energii chtěl plně věnovat funkci náměstka 

hejtmana. Zeptal se, zda mu přibyla nějaká další dávka energie, že chce všechny tyto funkce zvládat, 

nebo jestli se s některou uvolněnou funkcí rozloučí. 

 

Ing. arch. Horký 

Konstatoval, že ho mrzí, že v předchozím bodě neslyšeli nějakou vizi primátora, jak chce vést město. 

Myslí si, že věci by se měly dělat na 100%, proto má k funkcím p. Záchy také výtky. 

Z důvodu úspory finančních prostředků navrhl, aby místo JUDr. Lichnovského, zastával jeho funkci Ing. 

Měřínský, a dále místo p. Záchy, který dle jeho názoru nemá velké zkušenosti z oblasti školství, byl 

navržen Mgr. Kouba, kterému by mimo jiné svěřil i oblast životního prostředí. 

 

primátor Ing. Vrána 

Prohlásil, že nebude pobírat primátorský plat, proto doporučil p. Horkému, aby do finanční bilance 

zahrnul i tyto ušetřené výdaje. 

Upozornil, p. Horkého, že aby byl jeho protinávrh hlasovatelný, jelikož se hlasuje en bloc, tak by měl 

obsahovat návrh na 3 náměstky a 1 uvolněného radního. 
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Ing. arch. Horký 

Vysvětlil, že protinávrh je záměnou dvou jmen, které uvedl, čili ostatní jména p. Navrátil a p. Dohnal 

zůstávají. 

 

primátor Ing. Vrána 

Proto se zeptal p. Měřínského a p. Kouby, zda s návrhem souhlasí. Oba dva navržení kandidáti 

nesouhlasili. Z tohoto důvodu byl protinávrh Ing. arch. Horkého považován za nehlasovatelný. 

 

p. Zácha 

Upřesnil, že v únoru 2021 podal rezignaci na post 1. náměstka primátora, stal se z něho neuvolněný 

radní, ale zůstal mu v kompetenci celý odbor správy majetku a komunálních služeb včetně bytového 

oddělení. Sdělil, že materiály byly vždy řádně a včas zpracovány, na zastupitelstvu byly dotazy z 90% 

zodpovězeny. 

Jako náměstek hejtmana má v kompetenci i sport, jsou vidět výsledky směrem k přerovským klubům, 

tělovýchovným jednotám, zapsaným spolkům. 

Pro Přerov odvedl spoustu práce, žije pro něj, a chce i v tomto volebním období pracovat pečlivě a 

poctivě. V případě, že by to nezvládal, tak by zvážil své další působení. 

 

 

Hlasování o protinávrhu doc. JUDr. Dostalíka, PhD.: 13 pro, 20 proti, 2 se zdrželi 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 14 proti 

 

primátor Ing. Vrána 

Poblahopřál náměstkům a uvolněnému radnímu ke zvolení a mnoho úspěchů k výkonu funkce. Požádal 

je, aby se občanům města i kolegům zastupitelům blíže představili.  

 

Zvolení náměstci Ing. Navrátil, JUDr. Lichnovský, Ing. Dohnal a uvolněný radní p. Zácha se stručně 

představili včetně svých vizí. 

 

ORGANIZAČNÍ PŘESTÁVKA: 15 min. 

 

 

6. 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 

 

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 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

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 
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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. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, kdo z náměstků bude podle § 47 zákona 183/2006 Sb. v platném znění tzv. určeným 

zastupitelem. Je to určený zastupitel pro územní plán, zde se to volí pouze dle zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Vrána 

Odpověděl, že to bude Ing. Tomáš Navrátil. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, zda by neměl být zvolen i podle stavebního zákona. 

 

Mgr. Mlčoch - tajemník MMPr  

Navrhl to doplnit, aby to bylo výslovně uvedeno podle stavebního zákona. 

 

Hlasování o předloženém doplněném návrhu v bode 3: 21 pro, 10 proti, 4 se zdrželi 

 

 

 

7. VOLBA DALŠÍCH ČLENŮ RADY – VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ 

 

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

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

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, 
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5. Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., 

6. Ing. Tomáše Dostala. 

 

Primátor Ing. Vrána vyzval navržené kandidáty na další členy Rady města Přerova, aby do mikrofonu 

potvrdili souhlas se svou nominací. Souhlas nominovaných je podmínkou volby. Pokud nebude 

souhlasit byť jen jeden z kandidátů uvedených v návrhu, nemůže se o předloženém návrhu hlasovat.  

Všichni vyzvaní kandidáti souhlasili se svou nominací. 

  

Hlasování: 21 pro, 10 proti, 4 se zdrželi 

 

 

 

8. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA A 

STANOVENÍ POČTU JEJICH ČLENŮ 

 

8/1/8/2022 Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení 

počtu jejich členů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky 

 

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. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

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

poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova.   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky 

 

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. 

 



12 

 

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. 

 

Hlasování: 25 pro, 10 se zdrželo 

 

 

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

v roce 2022 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, primátor. 

 

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). 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Připomenul, že několik bodů zpátky navrhoval jiné uspořádání uvolněných členů zastupitelstva tak, aby 

město mohlo ušetřit 639 tisíc Kč a zapomněl k tomu přičíst těchto 51 tisíc Kč. 

 

Hlasování: 25 pro, 10 se zdrželo 

 

 

 

 

Dále primátor Ing. Vrána v bodu „Různé“ otevřel diskusi. 

 

Ing. arch. Horký 

Dovolil si morální apel – slyšeli zde, že někteří se svých dalších funkcí nevzdají. Připomenul, že je zde 

další záležitost. Ačkoliv je to legální, před 4 lety soud rozhodl, že je legální nebydlet v Přerově, stačí 

pouze papírově. Většina zastupitelů za ODS v Přerově nežije, pouze tady mají formální pobyt, což 

nepokládá za morální. Z tohoto důvodu si dovolil jménem zastupitelského klubu SpP je vyzvat, aby 

složili svou funkci. 

 

primátor Ing. Vrána 

Ukončil diskusi, do které se již nikdo nepřihlásil. Poděkoval všem zastupitelům za spolupráci na 

ustavujícím zasedání zastupitelstva. 

Informoval, že příští jednání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 5.12.2022 od 12:00 hodin. 
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10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil  Ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 17. října 2022 

v 18:00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 17. 10. 2022 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Vrána                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

                                                                             Ing. Tomáš Navrátil 

                                                                                   náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. František Jan Hrabina 

                                                                                                   člen Zastupitelstva města Přerova 

 


