
USNESENÍ 
z 5. zasedání RADY OBCE PROSEČ, konané dne 8. března 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 byl splněn 

 

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 byl splněn 

 

RO schvaluje 

-    možnost uložení materiálu na skládku „Terénní úpravy pozemků v k. ú. Proseč“ panu 

Jiřímu Poslušnému, bytem Skuteč 

-    následné využívání skládky „Terénní úpravy pozemků v k. ú. Proseč“ pouze pro potřeby 

obce a místních občanů 

-    prodloužení nájemní smlouvy o 1 měsíc paní Vavřínové, Česká Rybná čp. 133 

-    uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken a dveří v čp. 240 (zdravotní středisko) v Proseči 

s firmou Okna IDEAL se sídlem Hlinsko v Čechách. Výběr firmy byl proveden na základě 

výběrového řízení 

-    vyhlášení podání žádostí pro zájemce o půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem do 15. 

dubna 2011 

-    prodloužení nájemní smlouvy Telefónica O2 za umístění telekomunikačního zařízení v čp. 

18 v Proseči do roku 2020 

 

RO neschvaluje 

-     návrh smlouvy Telefónica na snížení nájemného za umístění telekomunikačního zařízení 

v čp. 18 Proseč 

 

RO předkládá ZO ke schválení 

-   aktualizovanou směrnici Fondu rozvoje bydlení o zvýhodnění půjček na vybudování 

kanalizační přípojky s úrokovou sazbou 3% 

 

RO odvolává 

-    paní Věru Stoklasovou na vlastní žádost z Komise pro volnočasové aktivity 

 

RO bere na vědomí 

-   cenové nabídky došlé na základě poptávky na výměnu oken a dveří v čp. 240 (zdravotní 

středisko) v Proseči 



-   nesouhlasná stanoviska ke konceptu územního plánu týkající se záměru Obytný soubor 

„Chalupy“ Česká Rybná 

-   informaci p. místostarosty, že Česká inspekce životního prostředí povolila skácení líp č. 19 

a 35 na katolickém hřbitově 

-   nabídku firmy ERGOTEP, družstvo invalidů na rekonstrukci veřejného prostranství – 

parkoviště před sídlem firmy 

-   informaci p. starosty o možnosti uskutečnit letní kino v Proseči ve spolupráci s Městem 

Skuteč 

 

V Proseči 8. 3. 2011  

 

 

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

 

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

 


