
USNESENÍ č. 24/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. listopadu 2017 v kanceláři 

starosty města Proseč  

 

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

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. 

 

RM/367/2017 

RM schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2018 a předkládá ho ke 

schválení zastupitelstvu města. (příloha zápisu) 

 

 

RM/368/2017 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/RM/2017. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

RM/369/2017 

RM schvaluje stanovení výše stočného pro rok 2018 pro lokality Proseč, Podměstí, Záboří a Bor u 

Skutče. (příloha zápisu) 

 

RM/370/2017 

RM schvaluje souhlas s realizací stavby a vyjádření k PD pro územní řízení akce „Modernizace 

silnice III/3542 Česká Rybná – průtah“ na základě žádosti zpracovatele PD firmy INDESIGN s.r.o., 

IČ: 268 76 035, zasláním souhlasného stanoviska je pověřen starosta. (žádost o vyjádření a 

souhlasné stanovisko jsou přílohou zápisu) 

 

RM/371/2017 

RM schvaluje návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720492437 s Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je 

přílohou zápisu) 

 

 



RM/372/2017 

RM schvaluje smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s firmou VEMEX Energie a.s. IČ: 

28903765, pro Prosečské služby, spol. s r.o., IČ: 25930052, podpisem smluv je pověřen jednatel 

Bc. Jan Macháček. (seznam OPM – plyn a smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/373/2017 

RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze 

dne 10. 12. 2015 s firmy Amper Market, a.s., IČ: 24128376, pro Prosečské služby, spol. s r.o., IČ: 

25930052, podpisem dodatku je pověřen jednatel Bc. Jan Macháček.  (dodatky jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/374/2017 

RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze 

dne 10. 12. 2015 s firmy Amper Market, a.s., IČ: 24128376, pro Město Proseč IČ: 00270741, 

podpisem dodatku je pověřen starosta.  (dodatky jsou přílohou zápisu) 

 

 

RM/375/2017  

RM pověřuje dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění rozpisem rozpočtu a jeho změn 

účetní města. 

1. Při rozpisu rozpočtu se schválený rozpočet rozepisuje podle podrobné rozpočtové skladby.  

2. Změny rozpisu rozpočtu se provádějí v návaznosti na plánované nebo skutečné čerpání.  

3. Změny rozpisu rozpočtu se provádějí povinně: 

a) v návaznosti na schválené rozpočtové opatření, kterým se mění výše závazného 

ukazatele rozpočtu. V tomto případě se mění rovněž rozpis příslušného závazného 

ukazatele. 

b) v případě změny rozpisu rozpočtu v členění na nástroje, prostorové jednotky a 

účelové znaky nebo v případě změny rozpisu rozpočtu u dalšího třídění rozpočtové 

skladby souvisejícího s odděleným sledováním transferů.  

c) v případě technických změn, např. zavedení nové položky rozpočtové skladby 

v průběhu roku.  

d) v případě transferových položek, pokud by samy o sobě nebyly závazným 

ukazatelem rozpočtu. 

4. V ostatních případech není provedení změny rozpisu rozpočtu povinné. 



RM/376/2017 

RM schvaluje prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů dle přílohy. 

 
 

RM/377/2017 

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp. 372 panu Josefu Žabkovi a Janu Forbelskému od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2018. (žádosti o umístění do Domu s chráněnými byty jsou přílohou zápisu) 

 

RM/378/2017 

RM schvaluje přidělení bytu č.1 v čp. 344 paní Janě Homolkové od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. 

(žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou je přílohou zápisu) 

 

RM/379/2017 

RM schvaluje zveřejnění záměru koupě pozemku p. č. 1060/18 v k. ú. Proseč u Skutče na úřední 

desce. (žádost o koupi pozemku je přílohou zápisu) 

 

RM/380/2017 

RM schvaluje zveřejnění záměru koupě pozemku p. č. 6 v k. ú. Česká Rybná na úřední desce. 

(žádost o koupi pozemku je přílohou zápisu) 

 

RM/381/2017 

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro Orel jednota Proseč, IČ: 

71189092 na pořádání adventního koncertu skupiny Gemma dne 3. 12. v Orlovně. (žádost o 

příspěvek je přílohou zápisu) 

 

RM/382/2017 

RM bere na vědomí přehled činnosti Klubu seniorů Proseč v roce 2017, včetně vyúčtování 

nákladů. (příloha zápisu)  

 

 

RM/383/2017 

RM schvaluje finanční podporu Klubu seniorů Proseč v roce 2018 a doporučuje podporu činnosti 

zapracovat při přípravě do rozpočtu města Proseč na rok 2018. (žádost je přílohou zápisu)  

 

 



RM/384/2017 

RM bere na vědomí pozvánku města Semily na setkání parohatých měst a obcí, tzn. Měst, která 

mají ve svém znaku symbol jelena nebo paroží, dalším jednáním v této věci je pověřen starosta. 

(pozvánka je přílohou zápisu) 

 

RM/385/2017 

RM bere na vědomí informace starosty ze semináře k novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů v návaznosti na nové povinnosti pro veřejné funkcionáře a úředníky ÚSC. (prezentace ze 

semináře je přílohou zápisu) 

 

RM/386/2017 

RM schvaluje postoupení pohledávky s firmou Prosečské služby, spol. s r.o., IČ: 25930052, včetně 

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky jejíž předmětem je postoupení pohledávky vyplývající 

z faktury č. 11600013 ze dne 22. 3. 2016 na vyúčtování el. energie v čp. 63, znějící na částku 3158,- 

Kč včetně DPH. (smlouva a dlužná faktura jsou přílohou zápisu) 

 

RM/387/2017 

RM bere na vědomí informaci místostarosty o místním šetření, které proběhne dne 15. 12. 2017 v 

souvislosti s vyhotovením objednaného znaleckého posudku a vytyčením hranice mezi p.p.č. 3049 a 

st. 133 v k.ú. Česká Rybná. (pozvánka na místní šetření je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči 28. 11. 2017 

 

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

 

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


