
USNESENÍ 
z 2. zasedání RADY OBCE PROSEČ, konané dne 24. ledna 2011 v kanceláři starosty obce 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 připravit dlouhodobý program kulturních a 

sportovních akcí byl splněn 

 

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

literární soutěže Proseč Terézy Novákové 2011 nadále trvá 

 

Úkol zadaný Komisi pro rozvoj obce pokračovat ve spolupráci s vedením obce na veřejném 

projednání konceptu územního plánu a dalších etapách tvorby územního plánu 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. Čermákovi zjistit možné snížení jističů v některých obecních objektech byl 

splněn 

 

RO schvaluje 

-   obnovu dětských hřišť zmapovaných Komisí pro volnočasové aktivity a odborné prověření 

jejich technického stavu 

-   podání žádosti o dotaci na zřízení hřiště pro děti a mládež v místní části Česká Rybná z 

grantu „Oranžové hřiště“ společnosti ČEZ 

-   hodnotící kritéria pro výběr budoucího nájemce pohostinství v Proseči čp. 17 

-   přípravné práce a zjištění náležitostí k otevření další třídy Mateřské školy v budově čp. 70 

pro školní rok 2011/2012 

-   zřízení protipovodňové komise a jmenuje jejího předsedu starostu Jana Macháčka a členy 

komise Františka Skálu, Pavla Čermáka, Karla Hlouška a Mgr. Lenku Žežulkovou 

-   připravenou žádost a podklady pro obnovení historického statutu město 

 

RO bere na vědomí 

-   připomínky Komise pro volnočasové aktivity týkající se stavu dětských hřišť ve všech 

místních částech obce 

-   podnět Komise pro volnočasové aktivity na možnost zapojit se do grantu „Oranžové hřiště“  

a informaci, že příjem žádostí je do 31. 1. 2011 

-   dodané materiály k projektu „Regenerace urbanizované krajiny“ v Proseči 

-   zprávu České školní inspekce o kontrole, která proběhla na konci roku 2011 v Mateřské 

škole v Proseči 

-    informaci p. starosty o demografickém vývoji obyvatelstva v Proseči 

-   informaci o připravované novele stavebního zákona, která v připravovaném návrhu počítá s 

rušením některých stavebních úřadů 



-   informaci, že začátkem měsíce února proběhne na OÚ v Proseči jednání o výpočtu výše 

stočného 

 

RO předkládá ZO ke schválení 

-   žádost a podklady pro obnovení historického statutu město 

-   zřízení a složení osadních výborů v místních částech obce Proseč – Záboří, Paseky, Česká 

Rybná a Mířetín 

 

    

RO ukládá 

-   p. starostovi vybrat firmu, která se bude podílet na návrhu okolí a obnově dětských hřišť a 

sportovišť 

-   p. starostovi připravit žádost o dotaci na hřiště v České Rybné z nadačního grantu ČEZ 

-   p. starostovi zjistit náležitosti k otevření další třídy Mateřské školy v Proseči 

-   Komisi pro ochranu přírody posoudit rozpracovaný projekt „Podpora regenerace 

urbanizované krajiny“ v Proseči a vybrat konkrétní lokality, na které bude podána žádost 

o dotaci a v případě odsouhlasení dotace bude provedena i jejich realizace 

 

 

 

  

V Proseči 24. 1. 2011  

 

starosta obce:                         ............................................. 

 

 

místostarosta obce:                ............................................. 

 


