
USNESENÍ č. 6/2018 

Z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného  

27. října 2018 od 13 hodin v Městském společenském centru Sokolovna v Proseči  

 

Přítomni:       dle prezenční listiny 

 

ZM/96/2018 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Soukala, Martinu Uhrovou a zapisovatele Karla 

Hlouška, Pavla Vostrčila. 

Usnesení č. 96 bylo schváleno. 

 

ZM/97/2018 

ZM schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

• Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. 

a) zákona o obcích) 

• volba starosty 

• volba místostarosty 

• volba členů rady 

• finanční a kontrolní výbor 

• různé 

Usnesení č. 97 bylo schváleno. 

 

ZM/98/2018 

ZM schvaluje  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty 

a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Usnesení č. 98 bylo schváleno. 

 

ZM/99/2018 

ZM volí  v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostu města Proseč 

Jana MACHÁČKA. 

Usnesení č. 99 bylo schváleno. 

 



ZM/100/2018 

ZM volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích místostarostu města Proseč 

Miloslava HURYCHA. 

Usnesení č. 100 bylo schváleno. 

 

ZM/101/2018 

ZM volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích člena Rady města Proseč  

Jana POSLUŠNÉHO. 

Usnesení č. 101 bylo schváleno. 

 

ZM/102/2018 

ZM volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích člena Rady města Proseč  

Tomáše HÁPA. 

Usnesení č. 102 bylo schváleno. 

 

ZM/103/2018 

ZM volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích člena Rady města Proseč  

Radka ŠENKÝŘE. 

Usnesení č. 103 bylo schváleno. 

 

ZM/104/2018 

ZM  bere na vědomí, že kontrolní a finanční výbor zastupitelstva bude zřízen a jeho členové 

budou zvoleni na dalším řádném jednání zastupitelstva. 

Usnesení č. 104 se bere na vědomí. 

 

ZM/105/2018 

ZM bere na vědomí poděkování Josefa Soukala. 

Usnesení č. 105 se bere na vědomí. 

 

 

   V Proseči 27. 10. 2018   

    

    starosta města            ……..…………………………………….. 

 

  místostarosta města        …………………………………………… 


