
  USNESENÍ č. 22/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. října 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč  

 
 

Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš 

Háp 
Hosté: Karel Hloušek (zastupitel)  
 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

 

RM/376/2018 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Veřejné osvětlení Česká Rybná“ ze státního 

programu MPO na podporu úspor energie na období 2017 – 2021, dotační titul PROGRAM 

EFEKT, výzva EF19_1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, 

přípravou a podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/377/2018 

RM schvaluje přijetí navýšené dotace o 77 000 Kč z Pardubického kraje a uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě 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, podpisem dodatku smlouvy je pověřen starosta. (dodatek smlouvy je přílohou 

zápisu) 

 

RM/378/2018 

RM schvaluje pořízení nové vánoční výzdoby náměstí a vánočního stromu do výše 100 000 

Kč, dalším jednáním pověřen místostarosta a radní Poslušný. 

 

RM/379/2018 

RM pověřuje zastupitele Hlouška vyřešit majetkoprávní vztahy, včetně jednání s vlastníky, 

ve vztahu k vodním nádržím a rybníkům evidovaným v majetku města, aby mohla být 

provedena jejich postupná revitalizace. 



RM/380/2018 

RM schvaluje záměr města provést v období 2019-2022 postupnou revitalizaci všech rybníků 

a vodních nádrží v majetku města. 

 

RM/381/2018 

RM bere na vědomí informace zastupitele Hlouška ve věci narovnání majetkoprávních 

vztahů pod chodníky a komunikacemi. 

 

RM/382/2018 

RM pověřuje zastupitele Hlouška přípravou návrhu dvousložkové formy účtování stočného 

na základě zjištěných dat od odběratelů a dat z vodoměru. 

 

RM/383/2018 

RM bere na vědomí informace starosty o připraveném projektu Kanalizace Proseč – VI. 

etapa a zahájení stavebního řízení ve sloučeném řízení, aby se stihl termín podání žádosti o 

dotaci z MZe do 15. 1. 2019. 

 

RM/384/2018 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Proseč s 

platností od 30. 10. 2018. (původní směrnice a dodatek jsou přílohou zápisu) 

 

RM/385/2018 

RM schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2018 

včetně plánu inventur na rok 2018. (příkaz starosty a plán inventur jsou přílohou zápisu) 

  

RM/386/2018 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/RM/2018 dle přílohy. 

 

RM/387/2018 

RM navrhuje zastupitelstvu města schválit oddávající ve složení všech členů rady města. 



RM/388/2018 

RM bere na vědomí informaci starosty města o kontrole Finančního úřadu pro Pardubický 

kraj ve vztahu k akci „18 TI Proseč, p.p.č. 1870/1“ (evid. č. ISPROFIN 217313 0411), včetně 

vyhovění žádosti MMR o prodloužení termínu a dočasném vrácení vratky části dotace z 

MMR zpět. (protokol o místním šetření, žádost a rozhodnutí MMR jsou přílohou zápisu) 

 

RM/389/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy DKV elektro spol. s r.o. (IČ: 25266217) na dodávku 

elektromateriálu pro rozšíření veřejného osvětlení v nové části ulice Bratří Mannů, 

objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/390/2018 

RM schvaluje pořízení uměleckého díla do majetku města – obrazu Myslivna na Posekanci 

od autora Bachmana s datací 1956, dalším jednáním je pověřen radní Šenkýř. (popis a 

fotografie uměleckého díla jsou přílohou zápisu) 

 

   

V Proseči  30. 10. 2018 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 


