
USNESENÍ 
z 10. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 17. května 2011 v kanceláři starosty 

města v 16.00 hodin                                                                                                                                                                                                                                   

Kontrola usnesení z min. zasedání 

Dlouhodobý úkol zadaný členům rady hledat nejlepší řešení vyuţití obecního domku v Záboří 

nadále trvá 

 

Úkol zadaný Komisi pro volnočasové aktivity  účastnit se přípravných prací na pořádání 

literární soutěţe Proseč Terézy Novákové 2011 nadále trvá 

 

Úkol zadaný Komisi pro ochranu přírody připravit ošetření osvobození osob od poplatku v 

aktuální vyhlášce o odpadech nadále trvá 

 

Úkol zadaný Komisi pro rozvoj obce zpracování Strategického plánu rozvoje obce Proseč 

nadále trvá 

 

Úkol zadaný p. místostarostovi jednat s právním zástupcem města o řešení stavu objektu čp. 

163, k. ú. Proseč nadále trvá 

 

Úkol zadaný p. starostovi sepsat nájemní smlouvu s p. Davidem Lampárkem na pronájem 

nebytových prostor v čp. 17 byl splněn 

 

Úkol zadaný Komisi pro volnočasové aktivity pomoci s přípravou a organizací oslav města 

nadále trvá 

 

Úkol zadaný p. místostarostovi projednat vyuţití obecního domku v Záboří s osadním 

výborem byl splněn. 

 

 

RM schvaluje 

-   půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle přílohy 

-  odměny za obřady – pro oddávající a matrikářku 500,- Kč / obřad mimo radnici, 400,- Kč / 

obřad na radnici a pro účinkující  300,- Kč / obřad na radnici 

-  bezúročnou půjčku ve výši 14.041,- Kč jako sociální výpomoc pro nájemníka v městském 

bytě (pohledávka v.s. 6100000001), který se ocitl v hmotné nouzi, zapůjčené peníze budou 

slouţit k úhradě dluţných plateb za odebraný zemní plyn. S nájemníkem bude sepsán 

splátkový kalendář 

-  umístění světelné reklamy na nemovitost čp. 63 v Proseči na náměstí firmě DATANET 

Computers s.r.o. 

-  zadání revize dopravního značení ve všech místních částech města firmě JAST s.r.o. dle 

cenové nabídky 

-  opravu veřejného osvětlení v České Rybné dle cenové nabídky firmy DKV elektro spol. s 

r.o 

-  dar na ekumenickou oslavu ve výši 5.000,- Kč 

-  pronájem bytu v čp. 352 p. Radku Praţanovi, bytem Proseč, od 1. 6. 2011 a pronájem bytu 

v čp. 352 p. Štefanu Hotovčinovi, bytem Hluboká, od 1. 6. 2011 

-  prodlouţení nájemní smlouvy o 3 měsíce panu Břeňovi, bytem Proseč čp. 354 a o 6 měsíců 

p. Skálovi, bytem Proseč čp. 355 

-  sezonní umístění venkovní zahrádky před „Restaurací U Toulovce“ pana Davida Lampárka 



-  článek o realizovaných a připravovaných akcích, který bude zveřejněn v Prosečském 

zpravodaji 

 

  

 

RM bere na vědomí 

-   zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Proseč za rok 2010 

-   nabídku sluţeb firmy Lomykámen s.r.o.  s moţností funkce správce hřbitovů, který by 

zajišťoval technické sluţby a administrativní agendu správy 

-   nabídku sluţeb na likvidaci zeleně od Města Skuteč 

-   přidělení dotace na restaurování předmětů muzea ve výši 25.000,- Kč 

-   informaci, ţe od 23. 5. 2011 bude probíhat audit z MŢP na projekt Kanalizace IV. etapa 

 

 

RM jmenuje 

-   členy Komise pro ochranu přírody – p. Petra Lehkého a p. Jana Čermáka ml. 

 

 

 

 

 

 

V Proseči 17. 5. 2011  

 

 

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

 

 

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

 


