
USNESENÍ 
z 12. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 21. června 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 

byl splněn. 

 

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 Komisi pro volnočasové aktivity pomoci s přípravou a organizací oslav města 

nadále trvá 

 

RM schvaluje 

-  rozpočtové změny (příloha zápisu) 

-  likvidační protokoly Města Proseč a ZŠ Proseč 

-  znění smlouvy mezi Městem Proseč a Vodárenskou společností Chrudim, a.s. o poskytnutí 

sluţeb a pověřuje p. starostu jejím podpisem 

-  odkup veškerého pouţitého vybavení z bývalé provozovny bufet od Prosečských sluţeb, 

spol. s r.o. za 1.000,- Kč 

-  smlouvu o dílo s p. Radkem Hánělem na rekonstrukci sociálního zařízení na Městském 

úřadě Proseč 

-  finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro SDH Mířetín na akci 9. ročník nohejbalového turnaje 

trojic 

-  přejmenování Komise pro volnočasové aktivity na Komise pro kulturní a společenské 

aktivity a schvaluje nový statut této komise (příloha zápisu) 

-   zřízení nové komise s názvem Komise pro sport a schvaluje statut této komise 

-   prodlouţení nájmů v nájemních bytech (příloha zápisu) 

-  pracovní dobu Městského úřadu Proseč pro zaměstnance úřadu s platností od 1. 7. 2011 – 

pondělí 6,30 – 17,00 hod., úterý 6,30 – 15,00 hod., středa 6,30 – 16,00 hod., čtvrtek 6,30 – 

15,00 hod., pátek 6,30 – 12,00 hod. 

-   úřední hodiny Městského úřadu Proseč s platností od 1. 7. 2011 – pondělí 7,00 – 11,30 

hod., 12,30 – 17 hod., středa 7,00 – 11,30 hod., 12,30 – 16,00 hod. Dny úterý, čtvrtek a 

pátek budou vyhrazeny na administrativní činnost úředníků a jejich pracovní činnost mimo 

budovu městského úřadu (místní šetření, spolupráce s jinými orgány státní správy apod.). 

V tyto dny bude přijímána veřejnost pouze po předchozí dohodě s úředníkem 

-   vyuţití domku v Záboří dle ţádosti p. Svatopluka Vobejdy pro účely ochotnického divadla, 

záměr byl projednán a schválen osadním výborem v Záboří, smlouva bude sepsána na 

zkušební dobu do 31. 12. 2012 

-   pověřené členy rady, kteří budou plnit funkci styčného pracovníka pro komunikaci s 

komisemi, pí. Ţeţulková – Komise pro kulturní a společenské aktivity, Komise pro sport, 

p. Macháček – Komise rozvoje města, p. Hloušek – Komise pro ochranu přírody, p. Skála 

– Komise redakční rada, Komise sociální 



-   pronájem bytu v čp. 189 od 1. 9. 2011 manţelům Karlu a Iloně Břeňovým 

-   pronájem bytů v čp. 347 od 1. 8. 2011 manţelům Romanu a Soně Matějkovým 

 

RM neschvaluje 

-   nabídku od pojišťovny Kooperativa na hromadné pojištění členů zastupitelstva 

 

RM bere na vědomí 

-  nabídku ke koupi pozemků od p. Jalůvkové 

-  informaci p. starosty o přidělené dotaci ve výši 770.000,- Kč z programu Zelená úsporám 

na zateplení objektu čp. 240 (zdravotní středisko), výměna oken jiţ byla realizována a 

bude moţné část prostředků získat zpět z přidělené dotace a zbývající částka bude pouţita 

na zateplení obvodového pláště budovy, předpokládaná realizace jaro 2012 

-   informaci p. starosty o přidělené dotaci na Podporu preventivní péče o sbírky muzeí ve 

výši 25.000,- Kč z Pardubického kraje, dotace bude vyuţita na opravu sbírky exponátů v 

Muzeu dýmek v Proseči 

-   ukončení nájmu bytu v čp. 189 k 31. 8. 2011 – manţelé Robert a Jana Markovi 

-   ukončení nájmu bytu v čp. 350 k 31. 8. 2011 – manţelé Karel a Ilona Břeňovi 

-   ukončení nájmu bytů v čp. 347 k 31. 7. 2011 – p. Simon Jaromír a p. Zdeňka Čermáková 

 

RM ukládá  

-  p. místostarostovi dále jednat o moţné koupi pozemků od p. Jalůvkové 

 

RM jmenuje 

-  předsedu Komise pro sport p. Jiřího Herynka 

 

 

 

 

V Proseči 21. 6. 2011  

 

 

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

 

 

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

 


