
USNESENÍ č. 1/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. ledna 2017 v kanceláři starosty 

města Proseč  

 
Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 

 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. 

 

 

RM/1/2017 

RM schvaluje provozní řád kulturně společenského centra města Proseč - Sokolovna včetně všech 

příloh s účinností od 9. 1. 2017 (provozní řád je přílohou zápisu) 

 

RM/2/2017 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800076135_1/VB s GasNet, s.r.o., IČ: 

27935311, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích, ve kterých je uloženo 

plynárenské zařízení ROZ STL plynovod a příp., Proseč – Za hřbitovem 7 RD, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/3/2017 

RM schvaluje přijetí účelového daru ve výši 4.929,- Kč ve formě 5 ks dřevěných dětských 

odrážedel, 10 ks dětských výstražných vest a 2 ks výstražných vest pro dospělé od společnosti 

DŘEVOVÝROBA Otradov s.r.o., IČ: 260 14 530 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

mateřská škola Proseč. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/4/2017 

RM schvaluje přijetí účelového daru ve výši 10.000,- Kč na financování nepovinného předmětu 

nohejbal a ostatní míčové sporty od společnosti B-COM systém s.r.o. IČ: 035 32 437 pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost je 

přílohou zápisu) 

 



RM/5/2017 

RM schvaluje rozpočtové změny dle přílohy 

 
RM/6/2017 

RM schvaluje odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč, odměna bude vyplacena ze státního rozpočtu Pardubického kraje ve výplatním termínu za 

měsíc prosinec 2016.  

 

RM/7/2017 

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v čp. 344 panu Františku Přibylovi, bytem Jarošov od 16. 1. 2017 

do 31. 12. 2017. 

 

RM/8/2017 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti na úřední desce – Petr Herynek v k.ú. 

Záboří. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

RM/9/2017 

RM bere na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení pozemkových úprav 

v katastrálním území Zderaz. (rozhodnutí je přílohou zápisu)  

 

RM/10/2017 

RM bere na vědomí dopis pana Miroslava Milfaita, bytem Slatiňany, řešením je pověřen 

místostarosta. (dopis je přílohou zápisu)  

 

RM/11/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Arbor Group s.r.o., IČ: 275 08 668 na ošetření památných a 

významných stromů v k.ú. Česká Rybná, objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/12/2017 

RM schvaluje vydání souhlasu na žádost investora s provedením záměru „Stavební úpravy a 

nástavba čp. 228 v Proseči“. (záměr je přílohou zápisu)  

 



RM/13/2017 

RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720492437 s Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Vienna Insurance Group na pojištění majetku města, který řeší odebrání prodaných 10 RD v lokalitě 

„Na Šmoulově“ a přidání pojištění nově zrekonstruované Sokolovny včetně jejího vybavení. 

(seznam pojištěných nemovitostí je přílohou zápisu a dodatek č. 4 je uložen v účtárně MěÚ) 

 

V Proseči 9. 1. 2017 

 

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

 

místostarosta města:  ………………………………………………. 

  


