
  USNESENÍ č. 21/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. října 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč  

 
 

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

Tomáš Háp 
 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

 

RM/359/2018 

RM schvaluje licenční smlouvu s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s. IČ: 63839997 o veřejném provozování, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

RM/360/2018 

RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 8603433925 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group IČ: 47116617, jejíž předmětem je pojištění zaměstnanců, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/361/2018 

RM schvaluje financování stavebních prací dle přílohy v rámci akce „Oprava silnice II/359 

Proseč – Zderaz“ v souvislosti se změnou projektové dokumentace. 

 

RM/362/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku PRODIN a.s., IČ: 25292161 na zpracování projektové 

dokumentace změny stavby před dokončením-změna napojení náměstí Dr. Tošovského – 

v rámci výstavby PD „Oprava silnice II/359 Proseč – Zderaz“. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

 

RM/363/2018 

RM bere na vědomí připomínku členů rady města k stanovenému dopravnímu značení 

uzavírky, dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta.  

 



RM/364/2018 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 9/2018 s Výtahy EVIS s.r.o. IČ: 02346648 jejíž předmětem 

je servis výtahu umístěného v budově Městského úřadu Proseč, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/365/2018 

RM bere na vědomí jednání se zástupci Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče ve věci 

přípravy zasíťování TI lokality „Čechalova“, farnost předložila k projednání a schválení 

zastupitelstvu města Prohlášení o spolupráci. (prohlášení včetně situace je přílohou zápisu) 

RM/366/2018 

RM schvaluje zveřejnění záměru koupě části pozemku p.č. 85/3 v k.ú. Podměstí na úřední 

desce, zveřejněním záměru na úřední desce města je pověřen Hospodářsko-správní odbor 

MěÚ Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/367/2018 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000267/VB/U 

Kostela, KNN s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/368/2018 

RM bere na vědomí vyjádření žalovaného zastoupeném právním zástupcem města JUDr. 

Františkem Hanákem k žalobě o určení vlastnického práva k nemovitosti podané Josefem 

Drahošem na město Proseč a odvolání žalovaného proti Usnesení o nařízení předběžného 

opatření čj. 4 C 200/2018-28. (vyjádření a odvolání jsou přílohou zápisu)  

 

RM/369/2018 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/RM/2018 dle přílohy. 

RM/370/2018 

RM bere na vědomí žádosti majitelů nemovitostí v k.ú. Česká Rybná o prodloužení 

vodovodního řadu, dalším jednáním s VaK Chrudim a VS Chrudim je pověřen starosta a 

místostarosta. (žádosti jsou přílohou zápisu) 



RM/371/2018 

RM bere na vědomí informaci starosty o znovuotevření prodejny COOP v Záboří.  

 

RM/372/2018 

RM bere na vědomí informaci k výskytu zvláště chráněného druhu na pozemku KN p. č. 

1791/4 v k. ú. Proseč u Skutče, dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. (dopis 

z Krajského úřadu PK je přílohou zápisu) 

 

RM/373/2018 

RM schvaluje přidělení bytu č. 14 v čp. 372 panu  Jaroslavu Říhovi na dobu od 1. 11. 2018 

do 31. 12. 2018. 

 

RM/374/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Igora Fialy na geodetické služby – zaměření lokality 

„Vyhlídka“. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/375/2018 

RM schvaluje poskytnutí úhrady vynaložených nákladů ve výši 2.000 Kč pro Jaroslava 

Klimeše, bytem Řepníky 64 v souvislosti s hledáním informací v archívech a jiných zdrojích 

o padlých občanech města včetně místních částí. Získané informace budou městem použity k 

doplnění jmen padlých na pomníky. (informace jsou přílohou zápisu) 

   

 

V Proseči  9. 10. 2018 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 


