
USNESENÍ 
z 9. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 26. 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 Komisi pro volnočasové aktivity pomoci s přípravou a organizací oslav města 

nadále trvá 

 

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

výborem nadále trvá 

 

 

RM schvaluje 

-    odstoupení od nájemní smlouvy s p. Miroslavem Šípkem a p. Miroslavou Šípkovou (DPS 

čp. 344) z důvodu vážného porušení smluvních podmínek 

-   zadání zpracování projektové dokumentace na parkoviště u Ergotepu firmě OPTIMA, spol. 

s r.o 

-   vybudování přístřešku na dřevo v České Rybné u obecního domku 

-   nové logo pro prezentaci Proseče na tiskových a propagačních materiálech. Logo bylo 

zvoleno občany v internetové anketě 

-   prodloužení nájemní smlouvy o 1 měsíc panu Břeňovi, Proseč čp. 354 

-   pronájem bytu č. 20/2005 v čp. 362 slečně Lence Drahošové od 1. 5. 2011 na dobu určitou 

do 31. 12. 2012 

-   dodanou studii rybníka varianta 3 upravenou z projektu „Revitalizace Martinického 

potoka“ a zpracování PD pro územní řízení 

-   opravu planetární stezky a zadání zpracování webových stránek, které budou sloužit k její 

propagaci 

 

 

RM bere na vědomí 

-    žádost o příspěvek pro Mateřské centrum MIKEŠ 

-   ukončení nájmu bytu č. 20/2005 v čp. 362 p. Petrem Víchem 



-   stížnosti na nepořádek v autobusové čekárně v Záboří 

-   přidělení dotace z Pardubického kraje na festival „Proseč Terézy Novákové“ ve výši 

10.000,- Kč 

-   zamítnutí dotace na Den řemesel 

-   přidělení dotace na modernizaci elektronického systému městské knihovny ve výši 46.000,- 

Kč 

-   informaci p. starosty o pokračujícím vývoji zavedení stočného a jednání, které se uskuteční 

28. 4. 2011 v Jaroměři se zástupci zainteresovaných stran 

 

 

 

 

 

 

V Proseči 26. 4. 2011  

 

 

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

 

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

 


