
USNESENÍ č. 8/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. března 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. 

Úkol zadaný starostovi města oznámit výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 

veřejných toalet v PR Maštale“ na úřední desce zadavatele byl splněn. 

 

RM/104/2017 

RM schvaluje pořízení turistických trhacích map města Proseč, přípravou a zajištěním je pověřen 

starosta a Ondřej Klofát. (návrh mapy je přílohou zápisu) 

 

RM/105/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Štěpána Kočiše, IČ: 653 09 901 na změnu č. 1 ÚP 

Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy je přílohou 

zápisu)  

 

RM/106/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku MB-SVING s.r.o., IČ: 475 49 891 na pořízení mycího stroje do 

Sokolovny, objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/107/2017 

RM bere na vědomí protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami veřejné zakázky 

„Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale“. (protokol je přílohou zápisu)  

 

RM/108/2017 

RM schvaluje vyloučení uchazeče Ondřej Šafránek, IČ: 028 96 711 v rámci veřejné zakázky 

„Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale“ z důvodu neocenění všech položek uvedených 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 



RM/109/2017 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč Stavitelství – Háněl s.r.o., IČ: 017 

32 838 s nejnižší nabídkovou cenou 597.552,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

veřejných toalet v PR Maštale“ a pořadí dalších uchazečů dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, 

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

RM/110/2017 

RM ukládá starostovi města oznámit výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 

veřejných toalet v PR Maštale“ na úřední desce zadavatele. 

 

RM/111/2017 

RM bere na vědomí informace právního zástupce města k možnému řešení komunikace vedoucí 

přes pozemek pana Osinka v České Rybné a žádost Osadního výboru Česká Rybná k vyřešení 

situace, schvaluje návrh formy narovnání majetkoprávních vztahů a pověřuje starostu a právního 

zástupce města JUDr. Františka Hanáka předložením návrhu řešení panu Osinkovi a dalším 

jednáním. (informace právního zástupce, mapa situace a žádost OV Česká Rybná jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/112/2017 

RM bere na vědomí vyloučení účastníka zadávacího řízení akce „Kanalizace Proseč – V. 

etapa“ z důvodů nedoložení potřebných dokladů do termínu před uzavřením smlouvy a schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s druhým uchazečem v pořadí, firmou AGILE spol. s.r.o., IČ: 150 30 741. 

(oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/113/2017 

RM schvaluje vrácení jistoty všem uchazečům zadávacího řízení akce „Kanalizace Proseč – V. 

etapa“ s kterými nebude uzavřena smlouva o dílo. 

 

RM/114/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku České spořitelny, a.s. na dodávku platebního terminálu, 

objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 



 

RM/115/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování pocitové mapy města Proseč, přípravou a 

objednávkou je pověřen starosta. 

 

 

V Proseči 28. 3. 2017 

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

 

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


