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USNESENÍ č. 5/2022 

z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 16. října 2022 v 17 hodin v Městském společenském centru 

Sokolovna v Proseči 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

ZM/137/2022 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Marii Doležalovou, Kamila Dostála a zapisovatele Zuzanou 

Hromádkovou. 

 

ZM/138/2022 

ZM schvaluje přednesený program ustavujícího zasedání. 

 

ZM/139/2022 

ZM schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

ZM/140/2022 

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. 

 

ZM/141/2022 

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

Ing. Jana MACHÁČKA. 

 

ZM/142/2022 

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

Miloslava HURYCHA. 

 

ZM/143/2022 

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

Jana POSLUŠNÉHO. 
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ZM/144/2022 

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

Mgr. Romanu PEŠKOVOU. 

 

ZM/145/2022 

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

Josefa SOUKALA, DiS. 

 

ZM/146/2022 

ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů kontrolní výbor v počtu 5 členů. 

 

ZM/147/2022 

ZM volí v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, předsedu kontrolního výboru Mgr. Kristýnu Řebíčkovou a členy výboru 

ve složení: Bc. Tomáš Háp, Mgr. Magdaléna Vašíková, Pavel Čermák a MgA. Petr Rejman. 

 

ZM/148/2022 

ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů finanční výbor v počtu 5 členů. 

 

ZM/149/2022 

ZM volí v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, předsedu finančního výboru Jaroslava Šlégra a členy výboru ve složení: 

Ing. Eva Daňková, Josef Kvapil (ml.), Jiří Kubík a Karel Hloušek. 

 

V Proseči dne 16. 10. 2022 

 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

 

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