
USNESENÍ 
z 13. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 11. července 2011 v kanceláři starosty 

města v 16.00 hodin                                                                                                                                                                                                                                   

Kontrola usnesení z min. zasedání 

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

literární soutěže Proseč Terézy Novákové 2011 byl splněn 

 

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

aktuální vyhlášce o odpadech byl splněn 

 

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 

byl splněn 

 

Úkol zadaný p. místostarostovi jednat o možné koupi pozemků od p. Jalůvkové byl splněn 

 

RM schvaluje 

-   kupní smlouvu číslo 1511000603/161235/072 uzavřenou na základě smlouvy o 

podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 37/VII/08 ze dne 21. 3. 2008 na prodej 

plynárenského zařízení včetně součástí a příslušenství v lokalitě u koupaliště a pověřuje 

podpisem této smlouvy starostu  města 

-   smlouvu o dílo s Mgr. Zdeňkem Navrátilem na vypracování žádosti o dotaci na projekt 

Regenerace zeleně města Proseče z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 

– Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 

-   finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro Charitu Nové Hrady na zachování Rodinného 

centra Mikeš v Proseči pro rok 2011, v roce 2012 bude nutné hledat řešení financování 

provozu rodinného centra v Proseči 

-   instalaci mříží do bočního vchodu čp. 70 v Proseči z důvodu zvýšené bezpečnosti a 

ochrany majetku města, zakázka byla zadána na základě zpracované nabídky p. Petru 

Novákovi ze Zderaze 

-   půjčku ze sociálního fondu ve výši 15.000,- Kč p. Bc. Pavlu Rabovi 

-   pronájem nebytových prostor patřících k čp. 347 Proseč panu Romanu Matějkovi 

-   rozpočtové změny (příloha zápisu) 

 

RM neschvaluje 

-    návrh na využití 2. patra čp. 70 v Proseči pro potřeby stolního tenisu, důvodem je 

zamítavé stanovisko Mateřské školy v Proseči a možná potřeba využít prostory v příštím 

roce pro mateřskou školu 

 

RM bere na vědomí 

-   podmínky jednoty Orel Proseč pro prodej kulturního domu na náměstí Městu Proseč 

-   informaci p. starosty o přidělené dotaci ve výši 380.400,- Kč z programu Zelená úsporám 

na zateplení objektu čp. 298 (školní bytovka), výměna oken a zateplení obvodového pláště 

budovy budou realizovány během jara 2012 

 

 



 

V Proseči 11. 7. 2011  

 

 

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

 

 

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

 


