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ZÁPIS 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 

 

5. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2022 proběhlo v neděli 16. října 2022 od 17:00 

hodin do 17:30 hodin v Městském společenském centru Sokolovna v Proseči. Jednání zahájil 

a řídil Ing. Jan Macháček, dosavadní starosta města. Zasedání Zastupitelstva města Proseč 

bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a informace o konání veřejného zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce 

včetně elektronického vzdáleného přístupu. Přítomno je 15 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné, je přítomna nadpoloviční většina z 15členného zastupitelstva. 

 

Program: 

- složení slibu členů Zastupitelstva města Proseč 

- organizační záležitosti 

- určení počtu místostarostů 

- určení funkcí, které budou členové Zastupitelstva města Proseč vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění  

- volba starosty 

- volba místostarosty 

- volba členů rady 

- zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Proseč 

- volba předsedy a členů kontrolního výboru 

- zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Proseč 

- volba předsedy a členů finančního výboru 

- usnesení 
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Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dosavadní starosta (dále jen „předsedající“) přivítal zastupitele a jménem všech zastupitelů 

přivítal i občany, kteří přišli na ustavující zasedání a poděkoval jim za všechny zastupitele za 

hlasy a za jejich volební účast. 

 

Předsedající zahájil jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva konstatováním, že zasedání 

bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 

soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 7. října 2022 v 16 hodin a 

nebyl podán žádný návrh k příslušnému krajskému soudu. 

 

Informace o konání ustavujícího zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna 

na úřední desce Městského úřadu Proseč v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. 

Současně byla zveřejněna také dálkovým způsobem na „elektronické úřední desce“. 

 

Předsedající poznamenal, že je přítomno 15 členů zastupitelstva z 15ti členného 

zastupitelstva, takže zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

usnášeníschopné. 

 

V rámci organizačních záležitostí předsedající sdělil, že na mandát člena zastupitelstva města 

Proseč rezignoval v souladu s platnou legislativou dne 7. října 2022 František Skála. 

Zastupitelem se v tomto případě stává první náhradník ze stejné kandidátní listiny, od 8. října 

2022 se zastupitelkou stala Ing. Helena Skálová. 

 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích předsedající vyzval všechny přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s 

výhradou má za následek zánik mandátu dle § 55 zákona č.  491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Předsedající navrhl, že přečte slib a poté se každý zastupitel postupně postaví a pronese slovo 

„slibuji“ a podpisem do připraveného archu stvrdí svůj slib. 

Všichni zastupitelé složili slib bez výhrad. 
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Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Marii Doležalovou a Kamila Dostála a 

zapisovatele Zuzanu Hromádkovou. 

 

1. Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu (ZM/137/2022) 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

ověřovatele zápisu Marii Doležalovou, Kamila Dostála a zapisovatele Zuzanou 

Hromádkovou. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Předsedající představil program ustavujícího zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení. 

 

2. Schválení programu (ZM/138/2022) 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

přednesený program ustavujícího zasedání. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 

 

3. Zvolení počtu místostarostů (ZM/139/2022) 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

zvolení jednoho místostarosty. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V souladu se zákonem o obcích předsedající navrhl, že pro výkon starosty a místostarosty 

bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
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4. Uvolněná funkce starosty a místostarosty (ZM/140/2022) 

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 

 

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. 

 

Starostou města Proseč byl navržen Ing. Jan Macháček. 

 

5. Volba starosty (ZM/141/2022) 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

Ing. Jana MACHÁČKA. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta navrhl do funkce místostarosty Miloslava Hurycha. 

 

6. Volba místostarosty (ZM/142/2022) 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

HURYCHA. 

Pro: 14, Zdržel se: 1 (Skálová), Proti: 0 
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Rada města je 5ti členná, členem se automaticky stává starosta a místostarosta. Starosta 

poznamenal, že se musí zvolit další 3 členové rady. Starosta navrhl 1. člena rady Jana 

Poslušného. 

 

7. Volba 1. člena rady města (ZM/143/2022) 

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 

 

Starosta navrhl 2. člena rady Romanu Peškovou. 

 

8. Volba 2. člena rady města (ZM/144/2022) 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

Mgr. Romanu PEŠKOVOU. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta navrhl 3. člena rady Josefa Soukala. 

 

9. Volba 3. člena rady města (ZM/145/2022) 

Zastupitelstvo města 

volí 

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

Josefa SOUKALA, DiS. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta informoval, že bude zřízen dle zákona o obcích kontrolní výbor. Po jednání bylo 

dohodnuto, že výbor bude 5ti členný. 

 

10. Kontrolní výbor (ZM/146/2022) 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta navrhl předsedu kontrolního výboru Mgr. Kristýnu Řebíčkovou a členy výboru ve 

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

 

11. Členové kontrolního výboru (ZM/147/2022) 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval, že bude zřízen dle zákona o obcích finanční výbor. Po jednání bylo 

dohodnuto, že výbor bude 5ti členný. 

 

12. Finanční výbor (ZM/148/2022) 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta navrhl předsedu finančního výboru Jaroslava Šlégra a členy výboru ve složení: Ing. 

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

 

13. Členové finančního výboru (ZM/149/2022) 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta konstatoval, že projednávání dalších důležitých usnesení bude předloženo na 

následujícím zasedání zastupitelstva města. 

 

14. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

Pro: 15, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 16. 10. 2022 

 

 

starosta města   ……………………………………………. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Marie Doležalová   …………………………………………… 

 

 

Kamil Dostál    …………………………………………… 


