
USNESENÍ č. 10/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. dubna 2017 v kanceláři starosty 

města Proseč  

 

Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp, Bc. Radek Šenkýř 

 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. 

 

RM/132/2017 

RM schvaluje rozpočtové opatření č.2/RM/2017 dle přílohy. 

 

RM/133/2017 

RM schvaluje protokoly o vyřazení dlouhodobého majetku. (protokoly jsou přílohou zápisu) 

 

RM/134/2017 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 24.4.2017 dle přílohy. Příjmy celkem po 

konsolidaci 15 576 100,89 Kč. Výdaje celkem po konsolidaci 14 108 736,64 Kč. (plnění rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

 

RM/135/2017 

RM bere na vědomí informace starosty k zahájení akce „Kanalizace Proseč- V. etapa“ a informaci 

radního Hlouška, že budou pro občany v dotčené lokalitě zpracovány a doručeny tiskové materiály. 

 

RM/136/2017 

RM schvaluje dohodu o novaci s TJ Sokol Proseč, IČ: 60102713, která řeší využívání Sokolovny a 

sportovišť v majetku města, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (dohoda je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/137/2017 

RM bere na vědomí cenové nabídky firem PCO VIDOCQ s.r.o., IČ: 42937591 a BOS-PCO s.r.o., 

IČ: 27476634, na zajištění bezpečnostních služeb pro Městský úřad Proseč, Sokolovna Proseč, 

Muzeum dýmek Proseč. (cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/138/2017 

RM schvaluje výhodnější cenovou nabídku firmy PCO VIDOCQ s.r.o., IČ: 42937591, na zajištění 

bezpečnostních služeb pro Městský úřad Proseč, Sokolovna Proseč, Muzeum dýmek Proseč, 

uzavřením smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/139/2017 

 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17/2016 s firmou PP-GROUP.cz s.r.o.,  

IČ: 28829913, kterým se mění termín ukončení doby plnění a fakturace do 30.4.2017, podpisem je 

pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/140/2017 

RM schvaluje podlicenční smlouvu s FALCON a.s., IČ: 60197251, jejíž předmětem je zajištění 

licenčních práv na filmy pro Městské kino Proseč, podpisem je pověřen starosta. (smlouva je přílohou 

zápisu) 

 

RM/141/2017 

RM schvaluje příspěvek z rozpočtu města Proseč pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče, IČ: 

60102411 ve výši 5000 Kč a příspěvek pro Domov Pod Kuňkou, IČ: 71176217 ve výši 5000 Kč. 

(žádosti o příspěvek jsou přílohou zápisu) 

 

RM/142/2017 

RM neschvaluje příspěvek pro projekt Linky důvěry Ústí nad Orlicí na rok 2017. 

 

 



 

RM/143/2017 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků k zemědělské činnosti pana Bc. 

Petra Herynka na úřední desce. 

 

RM/144/2017 

RM schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 01/2016 s firmou EGRANT s.r.o., IČ: 03165400, 

jejíž předmětem je zajištění kompletní administrace finančních prostředků v rámci projektu 

„Kanalizace Proseč - V. etapa“, podpisem je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/145/2017 

RM bere na vědomí informaci starosty o budoucím jednání se zástupcem s. p.  Lesy České republiky, 

jehož cílem je vyřešit likvidaci splaškových odpadních vod z nemovitostí v okolí Prosečského 

potoka, jednáním je pověřen radní Hloušek.  

 

 

 

V Proseči 25. 4. 2017 

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

 

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


