
USNESENÍ 
z 3. zasedání RADY OBCE PROSEČ, konané dne 8. února 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  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. starostovi vybrat firmu, která se bude podílet na návrhu okolí a obnově 

dětských hřišť a sportovišť byl splněn 

 

Úkol zadaný p. starostovi připravit žádost o dotaci na hřiště v České Rybné z nadačního 

grantu ČEZ byl splněn 

 

Úkol zadaný p. starostovi zjistit náležitosti k otevření další třídy Mateřské školy v Proseči byl 

splněn 

 

Úkol zadaný 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 byl splněn  

 

RO schvaluje 

-   jednostranné navýšení nájmů v Proseči čp. 344 na 44,- Kč / m
2
 všem nájemníkům s 

platností od 1. 3. 2011 

-   rozparcelování parcely č. 1868/7 v k. ú. Proseč u Skutče (lokalita u koupaliště) a přípravu 

inženýrských sítí pro tyto parcely dle nákresu (příloha zápisu) 

-   ukončení spolupráce s firmou PROPLYN CB s.r.o. na projektech zateplení základní školy 

a mateřské školy 

-   pokračování projektu „Regenerace urbanizované krajiny“ a jeho redukci pouze na pět 

lokalit, které budou v tomto projektu řešeny (Rychtářovy sady, Památník gen. Svatoně a 

kpt. Sošky, Hřiště u hangáru v Záboří, Areál Základní školy, Podměstí vpravo při vjezdu 

do Proseče od čerpací stanice pohonných hmot) 

-   zřízení zájmové skupiny Klub seniorů v Proseči a její jednorázovou finanční podporu na 

provoz ve výši 5.000,- Kč 

-   prodej vyřazeného přívěsného vozíku p. Petru Zaninovi za cenu 500,- Kč 

-   nabídku firmy LOMYKÁMEN s.r.o. na opravu bran a zdí na evangelickém hřbitově 

-   přidělení nájemního bytu v Proseči čp. 354 panu Romanu Břeňovi od 8. 2. 2011 



-   vyhlášení veřejné zakázky „Průzkumné práce a zpracování analýzy rizik ohrožení 

prameniště Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí“ v rámci zjednodušeného podlimitního 

řízení dle § 25 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen“ZVZ“) 

-   výzvu více zájemcům k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na 

veřejnou zakázku „Průzkumné práce a zpracování analýzy rizik ohrožení prameniště Nové 

Hrady, okres Ústí nad Orlicí“ ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

-   zadávací dokumentaci v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

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

nad Orlicí“ ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

-   obchodní podmínky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

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

nad Orlicí“ ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

-   projektovou dokumentaci k veřejné zakázce „Průzkumné práce a zpracování analýzy rizik 

ohrožení prameniště Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí“ 

-   seznam 5 dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídek ve znění tohoto usnesení 

 

RO bere na vědomí 

-   doporučení Komise pro ochranu přírody zredukovat projekt „Regenerace urbanizované 

krajiny“ na 5 lokalit a pokračovat v jejich projektování a následné realizaci 

-   v souvislosti s majetkovým vypořádáním s bývalým nájemcem p. Břeněm, že z titulu 

zhodnocení pronajímaných nebytových prostor a po vypořádání a započtení vzájemných 

pohledávek uhradí obec zhodnocení obecního majetku podle dohody o narovnání 

-   výzvu chrudimské nemocnice „Děkujeme, odcházíme“ 

-   informaci p. místostarosty o jednání s firmou MKF TONY s.r.o. a likvidaci ekologické 

zátěže v areálu firmy (příloha zápisu) 

 

RO jmenuje    
-   Komisi pro otevírání obálek ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

-   Hodnotící komisi ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení 

-   člena Komise pro volnočasové aktivity p. Josefa Sodomku (příloha zápisu) 

 

RO pověřuje 

-   p. starostu k podpisu všech výše uvedených dokumentů zakázky „Průzkumné práce a 

zpracování analýzy rizik ohrožení prameniště Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí“ a 

zveřejnění výzvy na profilu zadavatele 

-   JUDr. Vladimíra Tögla, advokáta, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, 

odesíláním Výzvy 5-ti zájemcům k podání nabídek  další organizací zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Průzkumné práce a zpracování analýzy rizik ohrožení prameniště Nové 

Hrady, okres Ústí nad Orlicí“ 

 

RO ukládá 

-   p. starostovi uzavřít s p. Břeněm dohodu o narovnání do 22. 2. 2011, dohoda o narovnání 

bude sestavena právním zástupcem Obce Proseč JUDr. Františkem Hanákem 

 

V Proseči 8. 2. 2011  

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

 

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

 


