Zápis č. 1/2018
Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. ledna 2018 v kanceláři starosty
města Proseč
Přítomni:

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

1. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 11:00 hodin.
Program:

1. Organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Výzva OPŽP k nápravě v rámci akce „Zateplení sokolovny“
4. Informace k projektu „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“
5. Prodej pozemkové parcely č. 1073 v k.ú. Proseč u Skutče
6. Účast na pietní akci na bývalém popravišti pardubického Zámečku
7. Zápis o otevření pokladniček z Tříkrálové sbírky 2018
8. Žádost spolku Duha Miřetín, IČ: 65401778
9. Smlouva č. IV-12-2016703/VB01 „Proseč-Terezy Novákové 823/1-knnRejmanová“
10. Ukončení nájemní smlouvy bytových a nebytových prostor bytu v čp. 252
11. Zrušení kaucí pro nově uzavírané smlouvy o nájmu městských bytů
12. Přidělení bytových a nebytových prostor bytu D v čp. 252
13. Problematika pojmenování ulic
14. Smlouva č. IZ-12-2000380/VB/1 „Proseč PR.ZÓNA-PŘEL.VENK.VN.MĚST.PROSEČ“
15. Podání žádosti SPÚ o převedení pozemku par.č. 1562/11 k.ú. Proseč u
Skuče
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
17. Účast v dražbě č. 081EX 50800/11-232

1. Organizační záležitosti
Předložený program 1. zasedání Rady města Proseč konaného dne 9. ledna 2018 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. Výzva OPŽP k nápravě v rámci akce „Zateplení sokolovny“ (RM/1/2018)
Rada města
bere na vědomí
výzvu OPŽP k nápravě v rámci akce „Zateplení sokolovny“, dalším jednáním je pověřen starosta a
místostarosta. (výzva je přílohou zápisu)

4. Informace k projektu „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“
(RM/2/2018)
Rada města
bere na vědomí
informaci starosty a administrátora projektu „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“
ve věci nutného zahájení dalších prací na projektu, dalším jednáním je pověřen starosta a ředitel
školy. (informace jsou přílohou zápisu)

5. Prodej pozemkové parcely č. 1073 v k.ú. Proseč u Skutče (RM/3/2018)
Rada města
schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Milenou Šiklovou, s paní Evou Rabovou a
s paní Marií Javůrkovu, jejíž předmětem je prodej pozemkové parcely č. 1073 v k.ú. Proseč u
Skutče. (smlouva je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

6. Účast na pietní akci na bývalém popravišti pardubického Zámečku
(RM/4/2018)
Rada města
bere na vědomí
informaci starosty o účasti města na pietní akci na bývalém popravišti pardubického Zámečku a
úhradu květinového věnce. (pozvánka je přílohou zápisu)

7. Zápis o otevření pokladniček z Tříkrálové sbírky 2018 (RM/5/2018)
Rada města
bere na vědomí
zápis o otevření pokladniček z Tříkrálové sbírky 2018. (příloha zápisu)

8. Žádost spolku Duha Miřetín, IČ: 65401778 (RM/6/2018)
Rada města
bere na vědomí
žádost spolku

Duha Miřetín, IČ: 65401778 o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce

„Vodovodní přípojka pro tábor Miřetín“ a předkládá ji zastupitelstvu města ke schválení
v připravovaném rozpočtu města na rok 2018. (žádost je přílohou zápisu)

9. Smlouva č. IV-12-2016703/VB01 „Proseč-Terezy Novákové 823/1-knnRejmanová“ (RM/7/2018)
Rada města
schvaluje
vydání souhrnného stanoviska včetně souhlasu s technickým řešením a realizací akce a Smlouvu o
budoucí smlouvě a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2016703/VB01 “Proseč – Terézy Novákové 823/1 – knn -Rejmanová“ s ČEZ Distribuce, a.
s., IČ: 24729035 za následujících podmínek:
-

dotčené pozemky p. č. 2112/1, 1886/4 a 824/5 v k.ú. Proseč u Skutče ve vlastnictví
města Proseč budou po realizaci akce ihned uvedeny do původního stavu,
o zahájení prací bude investor majitele pozemku informovat alespoň 7 dní předem, před
zahájením prací bude provedena fotodokumentace dotčeného místa,
po ukončení prací bude nejpozději do 3 pracovních dnů dotčený pozemek předán
statutárnímu zástupci majitele pozemku, nebo jeho pověřenému zástupci,
dotčený chodník stavbou bude předlážděn v celé šíři, dle vyjádření ke stavbě ze dne 20.
12. 2017
zřízení věcného břemene na dotčený pozemek stavbou za jednorázovou finanční náhradu
ve výši 10.000,- Kč

(smlouva je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

10. Ukončení nájemní smlouvy bytových a nebytových prostor bytu v čp. 252
(RM/8/2018)
Rada města
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu bytu D v čp. 252, Proseč s panem Davidem Lampárkem ke dni 31. 1.
2018 a ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1052/10 v k.ú. Proseč u Skutče ke
dni 17. 1. 2018 dle přílohy.

11. Zrušení kaucí pro nově uzavírané smlouvy o nájmu městských bytů
(RM/9/2018)
Rada města
schvaluje
zrušení kaucí pro nově uzavírané smlouvy o nájmu městských bytů od 1. 1. 2018.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

12. Přidělení bytových a nebytových prostor bytu D v čp. 252 (RM/10/2018)
Rada města
schvaluje
přidělení bytových a nebytových prostor bytu D v čp. 252, Proseč panu Josefu Kašparovi, bytem
Proseč 278 od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 a prodloužení nájemní smlouvy dle přílohy.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

13. Problematika pojmenování ulic (RM/11/2018)
Rada města
bere na vědomí
problematiku pojmenování ulic v Proseči, návrh pojmenování ulic předkládá k projednání
zastupitelstvu na pracovním jednání.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

14. Smlouva č. IZ-12-2000380/VB/1 „Proseč PR.ZÓNA-PŘEL.VENK.VN.MĚST.PROSEČ“ (RM/12/2018)
Rada města
schvaluje
vydání souhrnného stanoviska včetně souhlasu s technickým řešením a realizací akce a Smlouvu o
budoucí smlouvě a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IZ-12-2000380/VB/1 „Proseč PR. ZÓNA - PŘEL.VENK.VN – MĚST.PROSEČ“ s ČEZ
Distribuce, a. s., IČ: 24729035 za podmínky zřízení věcného břemene na dotčený pozemek stavbou
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč. (vyjádření ke stavbě a návrh smlouvy jsou
přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

15. Podání žádosti SPÚ o převedení pozemku par.č. 1562/11 k.ú. Proseč u Skuče
(RM/13/2018)
Rada města
schvaluje
podání žádosti SPÚ o převedení pozemku par. č. 1562/11 v k.ú. Proseč u Skutče, z majetku státu do
vlastnictví města Proseč z důvodu možného využití pozemku pro přečerpávací zařízení určené pro
odkanalizování části ulice Budislavská. (žádost je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
(RM/14/2018)
Rada města
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 07. 11. 2011 s firmou
ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou
zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

17. Účast v dražbě č. 081EX 50800/11-232 (RM/15/2018)
Rada města
schvaluje
účast v dražbě č. 081EX 50800/11- 232 dle přílohy.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

V Proseči 9. 1. 2017
starosta města: ………………………………………

