
USNESENÍ č. 2/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. ledna 2018 v kanceláři starosty 

města Proseč  

 

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

 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. 

 

 

RM/16/2018 

RM bere na vědomí dopis ředitele odboru MMR týkající se uvolnění finančních prostředků ve výši 

4 076 481,87 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001078 „Pořízení požárního vozidla pro město Proseč“ a předkládá jej 

k projednání zastupitelstvu města. (dopis ředitele odboru MMR je přílohou zápisu) 

 
 

RM/17/2018 

RM schvaluje umístění, návrh a text pamětní desky u příležitosti udělení domovského práva 

německým spisovatelům Thomasu a Heinrichu Mannovým, návštěvu Thomase Manna s rodinou v 

Proseči a prosečského občana Rudolfa Fleischmanna, který se o udělení domovského práva 

zasloužil. 

 

RM/18/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy INTERSIGN, s.r.o., IČ: 28912748 na výrobu pamětní desky. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu)  

 

RM/19/2018 

RM bere na vědomí informaci starosty, že slavnostní odhalení desky proběhne v pondělí 5. 2. 

2018 za přítomnosti hostů Lady Mileny Grenfell-Baines a Evy Paddock. (pozvánka je přílohou 

zápisu) 

 

 

 



RM/20/2018 

RM schvaluje žádost Spolku Lungta, IČ: 67775845 o připojení města Proseč k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ jejímž předmětem je vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2018 na 

budově Městského úřadu v Proseči, vyvěšením je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/21/2018 

RM schvaluje uzavření dohody o zpracování osobních údajů z městského kamerového dohlížecího 

systému s Policií ČR, podpisem dohody je pověřen starosta.  (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/22/2018 

RM bere na vědomí vyjádření jednatele společnosti PP-GROUP.cz ke stížnosti manželů 

Uchytilových k výšce cesty po kanalizaci v ulici Krátká v Proseči. (vyjádření je přílohou zápisu) 

 

RM/23/2018 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru s organizací Junák – český skaut, středisko Toulovec 

Proseč, z.s., IČ: 60103531, jejíž předmětem je přijetí finančního daru ve výši 4.525,- Kč na pořízení 

invalidního vozíku pro Pečovatelskou službu Proseč. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/24/2018 

RM schvaluje změnu  otevírací doby Městské knihovny Proseč od 1. 2. 2018 dle přílohy. 

 

RM/25/2018 

RM schvaluje smlouvu č. OKT/000054/2018/SPS o poskytování služby – zasílání varovných a 

výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv s městem Chrudim, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/26/2018 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006761/VB/1, Proseč u 

Skutče, V Plůtku 60, úprava NN s  ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 za podmínky zřízení 

věcného břemene na dotčený pozemek stavbou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.000,- 

Kč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 
 
 



RM/27/2018 

RM schvaluje vydání souhlasu s připojením projektované nemovitosti na pozemku p. č. 244 a 

245/1 v k.ú. Proseč u Skutče na veřejnou kanalizaci. (žádost a souhlas je přílohou zápisu) 

 
 

RM/28/2018 

RM schvaluje přidělení bytu č. 45 v čp. 352,  Proseč paní  Marcele Rompotlové, bytem Krouna 

147 od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavření smlouvy o nájmu bytu. 

 

RM/29/2018 

RM schvaluje pasportizaci a nový způsob označování veřejného osvětlení identifikačními čísly, 

který usnadní nahlašování poruch a závad ze strany občanů. (pasport VO a návrh identifikačních 

čísel je přílohou zápisu) 

 

RM/30/2018 

RM schvaluje pro předsedy, zapisovatele a členy okrskových volebních komisí při volbě 

prezidenta ve dnech 26. a 27. 1. 2018 poskytnutí poukázek v hodnotě 500,- Kč pro každého, 

z důvodu státem nedostatečně stanovené odměny ve výši 200,- Kč pro druhé kolo.  

 

RM/31/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Vítězslava Gronycha, IČ: 01838181 na  opravu požární 

stříkačky PS 12 ve výši 50 000,- Kč, kterou užívá SDH Proseč pro potřeby požární ochrany. 

 

RM/32/2018 

RM schvaluje podání žádostí o dotace na projekty: 

- „Rekonstrukce mostu k táboru Barrandov“ z individuálního grantu rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje v roce 2018, 

- „Kamerový sytém Muzea dýmek“ z dotačního programu Podpora preventivní péče o sbírky 

muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2018, 

- „Den řemesel 2018“ z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji v 

roce 2018, 

- „Malá Proseč Terézy Novákové 2018“ včetně udělení záštity hejtmana Pardubického kraje 

Martina Netolického z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana v roce 2018, 



- „Fotbalové střídačky pro Městský fotbalový areál Proseč“ z programu Podpora v oblasti 

sportu a volnočasových aktivit C1 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 

2018, 

- „Kanalizace Proseč – V. etapa“ z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 

hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod) 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2018. 

Přípravou a podáním žádostí o dotace je pověřen starosta. 

 

V Proseči 22. 1. 2018 

 

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

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


