
USNESENÍ 
z 8. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 12. dubna 2011 v kanceláři starosty 

města v 16.00 hodin                                                                                                                                                                                                                                   

Kontrola usnesení z min. zasedání 

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

nadále trvá 

 

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

literární soutěže 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 nadále trvá 

 

Úkol zadaný p. starostovi, podepsat dokumenty souvisejících s realizací veřejné zakázky 

„Průzkumné práce a zpracování  analýzy rizik ohrožení prameniště Nové Hrady, okres Ústí 

nad Orlicí“ byl splněn 

 

 

RM schvaluje 

-    plnění rozpočtu k 31. 3. 2011 

-    rozpočtové změny (příloha zápisu) 

-   odpis pohledávky za nájem v bytě – 59 b.j. (příloha zápisu) 

-    přejmenování Komise pro rozvoj obce na Komise rozvoje města 

-    prodloužení nájemní smlouvy o 2 měsíce paní Vavřínové, Česká Rybná čp. 133 

-    přidělení bytu v čp. 370 (byt č. 3/2005) p. Janu Hauptmanovi od 1. 5. 2011 

-    udělení trvalého pobytu pro občany v nájemních bytech minimálně po 6 měsících 

-    dokončení opravy hasičské zbrojnice – instalace nových vrat, oprava venkovní fasády, 

nátěr podlahy 

-    přípravu oslav města, které se uskuteční v letních měsících a pověřuje organizační 

přípravou akce členy rady p. Jana Macháčka, Mgr. Lenku Žežulkovou a předsedu Komise 

volnočasových aktivit MgrA. Marka Rejenta 

-    pomoc SDH Proseč při organizování a přípravě oslav 130. výročí založení 

-    zadání opravy čekáren p. Josefu Bezděkovi a opravy dlažby na náměstí p. Pavlu Zemanovi 

-    zadání zpracování projektové dokumentace na parkoviště u Ergotepu 

-    opravu a její financování v nájemním bytě čp. 298 Proseč 

-    poptání cenové nabídky na výměnu oken v čp. 65 Miřetín 

 

 

 

 



 

RM bere na vědomí 

-    informaci p. starosty o stavu pokračujících prací na rozpracovaných projektech - zateplení 

čp. 240, oplocení hřiště u Základní školy, úprava hřiště v Proseči u rezervátoru 

-    informaci p. starosty o neobdržení dotace z grantového programu Oranžové hřiště 

-    informace p. starosty o připravených koncepčních materiálech „Městská policie“ a 

„Pojmenování ulic“, jejich dopracování bude předmětem výsledku uskutečněné ankety na 

webových stránkách města Proseč 

-    informaci p. starosty o registraci a nákupu nových domén – zsprosec.cz, msprosec.cz, 

prosecskesluzby.cz, mestoprosec.cz, muzeumdymek.cz, planetarnistezka.cz a přípravě 

nových webových stránek města, které budou splňovat nároky současných uživatelů 

internetu 

-    informaci p. starosty o urgenci zaslané na ředitelství SUS PK o nutnosti opravy 

komunikace III. třídy 3542 na Českou Rybnou a Miřetín 

-    informaci p. starosty o projektové přípravě SUS PK rekonstrukce mostu 3542-6 směr 

Česká Rybná 

-    informaci p. místostarosty o žádosti p. Dostálové, bytem Česká Rybná o zaměstnání 

-    nabídku Svatopluka Vobejdy na využití obecního domku v Záboří 

 

RM ukládá 

-    Komisi pro volnočasové aktivity pomoci s přípravou a organizací oslav města 

-    p. místostarostovi projednat využití obecního domku v Záboří s osadním výborem 

 

 

 

 

 

V Proseči 12. 4. 2011  

 

 

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

 

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

 


