
USNESENÍ 
z 6. zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané dne 22. března 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 

 

 

RM schvaluje 

-  prodloužení nájemních smluv slečně Nikole Křiklavové, bytem Proseč čp. 370, panu 

Jaroslavu Syvochopovi, bytem Proseč čp. 357, paní Soně Bernardové, bytem Proseč čp. 

357, slečně Petře Pálové, bytem čp. 354 – všichni do 30.  6. 2011 

-  pronájem bytu č. 53 v čp. 349 od 1. 4. 2011  slečně Evě Osinkové 

-  dopis adresovaný radní Pardubického kraje paní Tauberové s žádostí o nutnosti zřízení 

zdravotnické záchranné služby ve Skutči, dopis podepsali starostové Skutče, Proseče, Luže 

a Prosetína (příloha zápisu) 

-   vítěze výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 17 v Proseči pana Davida 

Lampárka, bytem Martinice čp. 50 s jeho podnikatelským záměrem „Restaurace U 

Toulovce“. S p. Lampárkem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem nebytových 

prostor na 12 měsíců 

-   vyjádření k vyrovnání, které požaduje za své služby firma PROPLYN CB s.r.o..  

-   firmu Dušánek-Beran s.r.o. se sídlem Chrudim na prověření a analýzu současného stavu 

realizace akce zateplení Základní školy a Mateřské školy v Proseči. Zároveň pověřuje Ing. 

Rudolfa Berana, jednatele firmy, jednáním se Státním fondem životního prostředí  o 

udržitelnosti projektů 

-   ukončení provozu prodejních stánků na parkovišti u nákupního střediska, důvodem je 

stížnost ze strany občanů na vyjíždění z parkoviště a také stížnost SDH Proseč na 

problematické vyjíždění zásahového vozidla 

-    provoz prodejních stánků u nákupního střediska směrem k fotbalovému hřišti a ve spodní 

části náměstí u autobusových zastávek (příloha zápisu) 

 

 

RM ukládá 

-     p. místostarostovi jednat s právním zástupcem města o řešení stavu objektu čp. 163, k. ú. 

Proseč 

-    p. starostovi sepsat nájemní smlouvu s p. Davidem Lampárkem na pronájem nebytových 

prostor v čp. 17 

 

 

 



RM bere na vědomí 

-   informaci p. starosty o komplikovanosti výpočtu stočného, důsledkem čehož bude zdržení 

jeho zavedení o 1-2 měsíce, občané budou informováni článkem v Prosečském zpravodaji 

-   cenovou nabídku na zprovoznění „zvoničky“ v České Rybné 

-   informaci p. místostarosty, že Proseč byla povýšena na město dne 17.  3. 2011 rozhodnutím 

předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR 

-   informaci p. starosty, že na webu Proseče probíhá hlasování o novém logu Města Proseče, 

které by mělo být doplňkem erbu, zároveň se připravuje grafický manuál města 

-    informaci p. starosty o jeho návštěvě ve Starém Hradišti, kde nyní probíhá pojmenování 

ulic, během jeho návštěvy byly získány potřebné informace pro aplikaci pojmenování ulic 

v Proseči 

 

 

 

V Proseči 22. 3. 2011  

 

 

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

 

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

 


