
Zápis 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 

 
 

6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 13:00 hodin do 13:35  

hodin. Jednání zahájil a řídil Bc. Jan Macháček, dosavadní starosta města.  

Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Proseč zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 19. října do 27. října 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“.  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně 

některých zákonů.  

Přítomno bylo 15 zastupitelů, zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné, protože byla přítomna 

nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  

Předsedající Bc. Jan Macháček oznámil, že zvolená zastupitelka Stanislava Češková rezignovala 

dne 22. října 2018 na mandát zastupitele města Proseč dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstva obcí z důvodu aktuálního stanoviska Ministerstva vnitra ČR, které 

konstatuje, že funkce matrikářky je dle § 5 odst. 2 a 3 volebního zákona neslučitelná s funkcí člena 

zastupitelstva města. Na uvolněnou pozici zastupitele nastupuje první náhradník kandidátky Za 

lepší Proseč paní Pavla Černá, DiS. 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval předsedající Bc. Jan Macháček přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu a potvrzení slibu zastupitelů svým podpisem. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

1. Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu (ZM/96/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

ověřovatele zápisu Josefa Soukala, Martinu Uhrovou a zapisovatele Karla Hlouška, Pavla Vostrčila. 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Usnesení č. 96 bylo schváleno. 

   
 

2. Schválení programu (ZM/97/2018) 
 

Zastupitelstvo města 

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 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Usnesení č. 97 bylo schváleno. 

 

 

3. Uvolněná funkce starosty a místostarosty (ZM/98/2018) 
 

Zastupitelstvo města 

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. 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Usnesení č. 98 bylo schváleno. 



Volba starosty, místostarosty a členů rady probíhá, nestanoví-li zastupitelstvo jinak, veřejným 

hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí zastupitelstvo města schválit. Nebyly podány žádné 

návrhy na změnu způsobu hlasování.  

 

Člen zastupitelstva Karel Hloušek navrhl zvolit do funkce starosty Jana Macháčka.  

 

4. Volba starosty (ZM/99/2018) 

Zastupitelstvo města 

volí 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostu města Proseč Bc. Jana MACHÁČKA. 
 

Pro: 14, Zdržel se: 1, Proti: 0 

Usnesení č. 99 bylo schváleno. 

 

Starosta města Jan Macháček navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu, do 

funkce místostarosty navrhl Miloslava Hurycha.  

 

5. Volba místostarosty (ZM/100/2018) 

 
Zastupitelstvo města 

volí 

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

HURYCHA. 

 

Pro: 14, Zdržel se: 1, Proti: 0 

Usnesení č. 100 bylo schváleno. 

 

Rada města Proseče je pětičlenná, členem se automaticky stává starosta a místostarosta, volí se 3 

členové. 

 

 

 

 

 



 

Starosta města Jan Macháček navrhl na prvního člena rady zastupitele Jana Poslušného. 

 

6. Volba 1. člena rady města (ZM/101/2018) 
 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

Jana POSLUŠNÉHO. 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Usnesení č. 101 bylo schváleno. 

 

Na druhého člena rady navrhl zastupitel Jaroslav Šlégr zastupitele Tomáše Hápa. 

 

7. Volba 2. člena rady města (ZM/102/2018) 
 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

Tomáše HÁPA. 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Usnesení č. 102 bylo schváleno. 

 

Na třetího člena rady navrhl zastupitel Pavel Vostrčil zastupitele Radka Šenkýře. 

 

8. Volba 3. člena rady města (ZM/103/2018) 
 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

Bc. Radka ŠENKÝŘE. 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Usnesení č. 103 bylo schváleno. 



 

 

9. Kontrolní a finanční výbor (ZM/104/2018) 

 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí  

že kontrolní a finanční výbor zastupitelstva bude zřízen a jeho členové zvoleni na dalším řádném 

jednání zastupitelstva. 

Usnesení č. 104 se bere na vědomí. 

 

10. Poděkování – Soukal (ZM/105/2018) 

 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí  

poděkování zastupitele Josefa Soukala. 

 

Usnesení č. 105 se bere na vědomí. 

 
 
 

11. Usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu: 

 p. Josef Soukal, DiS.   ………………………………………………….. 

 



 pí. Martina Uhrová   …………………………………………………. 


