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Zasedání č. 201204 - 13. zasedání Zastupitelstva města 



VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 58 - BOD č. 10.2 - Městská cyklodoprava

Honza
Textová bublina
Text protinávrhu: "Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova řešit další rozvoj cyklodopravy na území města Přerova včetně naplnění funkce cyklokoordinátora."

Honza
Textové pole
Původní návrh:1. Ustanovení městského cyklokoordinátoraZastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města jmenovat městským cyklokoordinátorem Ing. Michaelu Rakovskou a zajistit podmínky a náplň její práce dle textu tzv. Uherskohradišťské charty2. Ustanovení pracovní skupiny „Cyklistická doprava“Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města jmenovat šestičlenné pracovní skupiny „Cyklistická doprava“ s cyklokoordinátorem jako organizačním pracovníkem




