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Noví zastupitelé složili slib a zvolili 
členy vedení a Rady města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova na 
svém 1. ustavujícím zasedání dne 31. 10. 
2006 mimo jiné schválilo: 

Členové vedení města a radní byli 
zvoleni veřejným hlasováním

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo volbu starosty města 
Prostějova, místostarostů a ostatních členů 
Rady města Prostějova veřejným hlasová-
ním (aklamací). 

Stanovení počtu členů rady  
a uvolněných členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání stanovilo: 

1. Rada města Prostějova bude mít 11 
členů.

2. Pro výkon funkce bude uvolněno pět 
členů Zastupitelstva města Prostějova. 

Určení funkcí, pro které budou  
členové zastupitelstva uvolněni 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání stanovilo funkce, pro které budou 
členové Zastupitelstva města Prostějova 
uvolněni, takto: 

- starosta města Prostějova,
- čtyři místostarostové města Prostějo-

va.

Volba starosty, místostarostů  
a dalších členů rady 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zvolilo v souladu s § 84 odst. 1, 
písm.1) zákona o obecním zřízení: 

Ing. Jana Tesaře starostou města Pro-
stějova,

Ing. Pavla Drmolu
Bc. Aloise Mačáka 
Miroslava Pišťáka 
Mgr. Vlastimila Uchytila
místostarosty města Prostějova, 

Ing. Zdeňka Peichla
Mgr. Jiřího Pospíšila 
MUDr. Pavla Holíka
RNDr. Alenu Raškovou

Mgr. Michala Müllera
Ing. Jaroslava Faltýnka 
dalšími členy Rady města Prostějova. 

Určení místostarosty,  
který zastupuje starostu města 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání určilo, že Miroslav Pišťák, místo-
starosta města, zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy sta-

rosta nevykonává funkci, jedná a rozho-
duje ve všech věcech, které jsou svěřeny 
starostovi. 

Jako první složil slib člena Zastupitelstva města Prostějova ing. Jan Tesař, 
který byl poté opět zvolen starostou města.  Foto: archiv 

Na prvním ustavujícím zasedání prostějovského městského zastupitelstva 
se sešlo 32 z 35 zastupitelů.   Foto: Y. Kadlecová 

Kompletní seznam členů  
Zastupitelstva města 

Prostějova, včetně jejich 
fotografií,  najdete 

na straně 3. 

V pátek 27. října se na náměstí T. G. 
Masaryka v Prostějově  uskutečnil slav-
nostní nástup příslušníků 3. kontingentu 
Armády České republiky, kteří půl roku 

působili v mezinárodní misi ISAF na úze-
mí Afghánistánu. Vojákům ze 102. prů-
zkumného praporu v Prostějově a z 15. 
ženijního praporu v Bechyni byly při této 
příležitosti uděleny  medaile ministra 
obrany ČR „Za službu v zahraničí“.

Přes osmdesát prostějovských prů-
zkumníků plnilo od března do října pod 
velením podplukovníka Tibora Budíka 
úkoly v rámci Provinčního rekonstrukč-
ního týmu v oblasti Badakšán na severo-
východě země. Společně s německými 
a dánskými kolegy se zde ve velmi tvr-
dých bezpečnostních a klimatických pod-
mínkách podíleli na obnovení bezpečného 
prostředí. 

Dalších téměř dvacet českých profesi-
onálů pod velením majora Zdeňka Hej-
petra působilo na mezinárodním letišti 
Kábul. Jejich hlavním úkolem byla likvi-
dace nalezené munice. Příslušníci mete-
orologické skupiny se podíleli na vytvá-

ření předpovědí počasí a na zajištění 
bezpečnosti letového provozu.  Předseda 
vlády Mirek Topolánek ve svém vystou-
pení u příležitosti nástupu vysoce ocenil 

práci českých vojáků v Afghánistánu. „Jste 
nástupci těch největších hrdinů tohoto 
národa. Nedávno zemřel generál Fajtl, hrdi-
na bitvy o Anglii, několik měsíců před ním 
generál Pěřina. I mezi vámi jsou noví Peři-
nové a noví Fajtlové. Tato země potřebuje 
své hrdiny, své legendy, své veterány. Jsme 
země, která je malá a hrdá, ale nese svůj díl 
odpovědnosti za to, co se děje kolem nás,“ 
konstatoval Topolánek. 

Příslušníci Armády České republiky 
působí v současnosti v Afghánistánu na 
třech místech. Na severu země v provincii 
Badakšán se v rámci operace ISAF podí-
lejí na činnosti Provinčního rekonstrukč-
ního týmu. Další skupina českých vojáků 
je součástí sil operujících na kábulském 
mezinárodním letišti. Příslušníci 601. sku-
piny speciálních sil z Prostějova pod vele-
ním plukovníka Ondreje Páleníka se podí-
lejí na koaliční protiteroristické operaci 
Enduring Freedom vedené USA.   (kdl) 

Oceněným vojákům po jejich návratu z afghánské mise poblahopřál také 
starosta města Jan Tesař.  Foto: Y. Kadlecová 

Slavnostní nástup příslušníků 3. kontingentu AČR se uskutečnil na hlav-
ním prostějovském náměstí.   Foto: Y. Kadlecová

Z mezinárodní afghánské mise se  
vrátili další prostějovští průzkumníci


