
USNESENÍ 
z 4. zasedání RADY OBCE PROSEČ, konané dne 22. 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 uzavřít s p. Břeněm dohodu o narovnání nadále trvá 

 

RO schvaluje 

-   zprávu o inventarizaci Obce Proseč, ZŠ, MŠ za rok 2010 

-   nájemní smlouvu na nemovitost čp. 128 v k. ú. Záboří u Proseče uzavřenou s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

-   prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce p. Petru Skálovi, Proseč čp. 355 

-   cenovou nabídku firmy SIBERA SYSTEM, s.r.o. na dodávku umělého povrchu na nové 

multifunkční hřiště u ZŠ Proseč 

-   cenovou nabídku firmy 3D-Zahrady s.r.o. na rekonstrukci okolí, doplnění zeleně a atrakcí 

u multifunkčního hřiště u rezervátoru 

-   návrh dohody o narovnání s p. Romanem Břeněm 

-   likvidační protokol ZŠ 

 

RO předkládá ZO ke schválení 

-   podání žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje o zvýšení kapacity mateřské školy z 75 

na 100 dětí s účinností od 1. 9. 2011 v souvislosti se zřízením místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských služeb v budově: 539 44 Proseč, čp. 70 a zřízení školní jídelny 

– výdejny s kapacitou 25 strávníků v Proseči čp. 70 (budova bývalé Mateřské školy) 

 

 

RO bere na vědomí 

-    plnění rozpočtu v roce 2010 a zprávu o hospodaření obce v roce 2010 

-     žádost Telefonica O2 o změnu smlouvy 

 

V Proseči 22. 2. 2011  

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

 

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

 


