
USNESENÍ č. 6/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. března 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/95/2018 

RM schvaluje smlouvu č. OSV/18/20456 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na 

podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/96/2018 

RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s 

firmou SMS-služby s. r. o., IČ: 06784771, jejíž předmětem je poskytnout služby spočívající 

v plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/97/2018 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi 

příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Proseč, IČ: 75018772 a firmou SMS-

služby s. r. o., IČ: 06784771, jejíž předmětem je poskytnout služby spočívající v plnění úkolů 

pověřence pro ochranu osobních údajů, podpisem smlouvy je pověřen Mgr. Josef Roušar, ředitel 

PO. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/98/2018 

RM schvaluje žádost spolku MPS, z.s., IČ: 06560768, jejíž předmětem je použití loga města 

Proseč na propagačních materiálech spolku dle schváleného manuálu vizuálního stylu. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 



RM/99/2018 

RM bere na vědomí žádost MPS, z.s., IČ: 06560768 o finanční podporu na pořádní airsoft  

military camp pro děti, žádost bude znovu projednána v červnu 2018 na základě plnění rozpočtu 

města. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/100/2018 

RM bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, pracoviště Chrudim, o 

obnově katastrálního operátu v části intravilánu podél Pehlinského potoka v k.ú. Česká Rybná. 

Pověřenou osobou v rámci součinnosti za obec je místostarosta města. (oznámení je přílohou 

zápisu) 

 

RM/101/2018 

RM schvaluje vydání souhlasu s umístěním stavby v k.ú. Proseč, p.č. 21/1, 21/2 a napojením na 

inženýrské sítě pro žadatele Janu a Tomáše Obrovský. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/102/2018 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově značených pozemků dle GP č. 203-117/2017 p. č. 

637/2, 570/13, 570/10 a stávajícího pozemku p.č. 633 v průmyslové zóně Proseč na úřední desce, 

dalším jednáním o podmínkách prodeje je pověřen starosta a místostarosta. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/103/2018 

RM schvaluje vydání souhrnného stanoviska včetně souhlasu s technickým řešením a realizací 

akce „Prosečský potok – čištění, ř.km 4,390-6,710“ pro státní podnik Lesy ČR. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/104/2018 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – Zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby, zajištění autorského dozoru projektanta“. (protokol je přílohou zápisu) 

 

 

 



 

RM/105/2018 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč B K N , spol. s r.o., IČ: 

15028909 s nejnižší nabídkovou cenou 379.000,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky „Dostavba 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – Zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby, zajištění autorského dozoru projektanta“ a pořadí dalších uchazečů dle protokolu o otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek.  

 

RM/106/2018 

RM ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – Zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby, zajištění autorského dozoru projektanta“ a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu 

zadavatele. 

 

RM/107/2018 

RM schvaluje podání žádosti o směnu pozemku 1850/1 a 1851 v k.ú. Proseč u Skutče se Státním 

pozemkovým úřadem ČR za vhodný pozemek v majetku města. Dalším jednáním je pověřen 

starosta. (podmínky směny pozemků s SPÚ a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

V Proseči  21. 3. 2018 

 
 

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

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


