
Zápis č. 25/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. prosince 2017 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

Omluven: Tomáš Háp 

 

25. zasedání Rady města Proseč v roce 2017 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:20 hodin. 

 
 

Program: 1. Organizační záležitosti 

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Dopis ve věci řešení výšky komunikace po kanalizaci v ulici Krátká 

4. Protinávrh změny otevírací doby pobočky České pošty Proseč 

5. Smlouva o dílo s firmou Timoris Projekt a.s., IČ: 27826040 

6. Informace o schválení záměru bezbariérové trasy Úřadem vlády ČR 

7. Návrh dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 

2018“ 

8. Návrh obecně závazné vyhláška č. 1/2017 

9. Návrh obecně závazné vyhláška č. 2/2017 

10. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30. 11. 2017 

11. Souhlas s napojením na dešťovou kanalizaci a  souhlas se stavbou 

v ochranném pásmu 

12. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na rok 2018 

13. Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na roky  

2019 - 2020 

14. Rozpočtové opatření č. 12/RM/2017 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 25. zasedání Rady města Proseč konaného dne 5. prosince 2017 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu 

byl Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. 

 



3. Dopis ve věci řešení výšky komunikace po kanalizaci v ulici Krátká 

(RM/388/2017) 

 
 

Rada města  

bere na vědomí 

dopis se stížností manželů Uchytilových ve věci řešení výšky komunikace po kanalizaci v ulici 

Krátká a pověřuje starostu zajištěním oficiálního stanoviska generálního dodavatele stavby k této 

věci. (dopis je přílohou zápisu) 

 

4. Protinávrh změny otevírací doby pobočky České pošty Proseč (RM/389/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

na základě žádosti České pošty s.p. protinávrh změny otevírací doby pobočky České pošty Proseč - 

Pondělí až pátek 8:00 – 11:00, 12:30 – 16:00 hodin a pověřuje starostu jeho zasláním na adresu 

vedoucí pošty, pobočka Skuteč. (žádost pošty a vyjádření města jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Smlouva o dílo s firmou Timoris Projekt a.s., IČ: 27826040 (RM/390/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo č. 18012-119 s firmou Timoris Projekt a.s., IČ: 27826040 jejíž předmětem 

je zpracování žádosti o dotaci na akci „Dětské fitness hřiště Proseč“ na MMR, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (smlouva o dílo je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



6. Informace o schválení záměru bezbariérové trasy Úřadem vlády ČR 

(RM/391/2017) 

 

Rada města  

bere na vědomí 

zatím neoficiální informaci starosty o schválení záměru bezbariérové trasy Úřadem vlády ČR, po 

obdržení oficiálního stanoviska poštou je pověřen starosta přípravou žádosti o dotaci na instalaci 

výtahu do objektu MěÚ z dotačního programu MMR „Podpora pro odstraňování bariér v budovách 

pro rok 2018“. 

 
7. Návrh dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 

2018“ (RM/392/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

návrh dotačního program města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2018“ včetně výše alokace 

finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 220.000,- Kč a předkládá ho k projednání a 

schválení zastupitelstvu města. (návrh programu je přílohou zápisu) 
 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
8. Návrh obecně závazné vyhláška č. 1/2017 (RM/393/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a předkládá ji ke schválení 

zastupitelstvu města. (vyhláška je přílohou zápisu)  

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



 

9. Návrh obecně závazné vyhláška č. 2/2017 (RM/394/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o nočním klidu, jejíž předmětem je stanovení 

výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než 

stanoví zákon.  (vyhláška je přílohou zápisu) 

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

10. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30. 11. 2017 (RM/395/2017) 
 

Rada města 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30. 11. 2017 dle přílohy zápisu. 

 

 

11. Souhlas s napojením na dešťovou kanalizaci a  souhlas se stavbou 

v ochranném pásmu (RM/396/2017) 
 

 

Rada města 
 

schvaluje 

za město Proseč pro potřeby stavebního řízení vydání souhlasu s napojením na dešťovou kanalizaci 

a souhlasu se stavbou v ochranném pásmu kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci stavby 

„Sportovní hala Proseč“ pro investora město Proseč zastoupeného firmou APOLO CZ s.r.o., IČ: 

27492851. (žádost o souhlasné stanovisko je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

 

 

 



 

12. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na rok 2018 

(RM/397/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč na rok 2018 a 

předkládá ho k projednání a schválení zastupitelstvu města. (příloha zápisu) 

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na roky  2019 - 

2020 (RM/398/2017) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč na roky 2019-

2020. (příloha zápisu) 

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

14. Rozpočtové opatření č. 12/RM/2017 (RM/399/2017) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12/RM/2017 v kompetenci rady města dle přílohy. 

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči 5. 12. 2017 

    starosta města: ……………………………………… 


