
USNESENÍ 
z 14. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 9. srpna 2011 v kanceláři starosty města 

v 16.00 hodin                                                                                                                                                                                                                                   

Kontrola usnesení z min. zasedání 

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

nadále trvá 

 

RM schvaluje 

-   rozpočtové změny (příloha zápisu) 

-   znění smluv a obchodních podmínek pro výběr stočného 

-   finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro ZO Český svaz chovatelů na pořádání akce místní 

výstavy holubů, drůbeže a králíků, která se bude konat 17. a 18. září 2011 v Rychtářových 

sadech (příloha zápisu) 

-   půjčku TJ Sokol Proseč ve výši 100.000,- Kč na obnovu nátěrů střešní krytiny a výměnu 

okapů sokolovny, půjčka bude splatná do 31. 12. 2011 

-   žádost ze dne 19. 7. 2011 na prodloužení termínu splatnosti pohledávky č. 1010000705 do 

30. 11. 2011 

-   způsob správy hřbitovů a hrobových míst ve správě města, administrativní záležitosti bude 

řešit město, technická správa a údržba hřbitovů bude řešena smlouvou na dobu určitou 1 

rok s externí firmou vybranou na základě výběrového řízení 

-   prodloužení nájemní smlouvy p. Hotovčinovi, bytem Proseč čp. 352 do 31. 12. 2011, p. 

Pražanovi, bytem Proseč čp. 352 do 31. 12. 2011 a p. Břeňovi, bytem Proseč čp. 354 do 

30. 9. 2011 

-   přidělení bytu  v čp. 252 Proseč p. Davidu Lampárkovi, bytem Martinice čp. 50 od 1. 9. 

2011 

-   přidělení bytu v čp. 350 Proseč p. Podroužkové Martině, bytem Proseč čp. 252 od 1. 9. 

2011 

 

RM neschvaluje 

-    žádosti o finanční příspěvek pro p. ing. Jana Zacha, Česká Rybná ev. č. 06 a p. Josefa 

Doležala (Marie Doležalová), Česká Rybná čp. 9 na kácení stromů 

 

RM bere na vědomí 

-   plnění rozpočtu k 31. 7. 2011 

-   informaci p. Žežulkové k 1. Městským slavnostem o hostech a průběhu akce 

 

RM předkládá ZM ke schválení 

-  vyhlášku o místním poplatku za odvádění odpadních vod 

 

 

V Proseči 9. 8. 2011  

 

 

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

 

 

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

 


