
 Zápis č. 19/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 10. září 2018 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

19. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:30 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Přidělení bytu č. 1 v DPS 

3. Smlouva budoucí směnná s panem Jiřím Cackem 

4. Záměr ČEZ distribuce a.s. – přeložka vedení NN do země 

5. Cenová nabídka od firmy Chameleos s.r.o. 

6. Žádost paní Romany Koutné o slevu na stočném  

7. Dopis manželů Kučerových  

8. Pozastavení realizace směny pozemků 

9. Žaloba o určení vlastnictví podaná majitelem nemovitosti v k.ú. Česká 

Rybná 

10. Návrh smlouvy o podmínkách budování infrastruktury 

11. Znalecký posudek na ocenění pozemků v k.ů. Proseč u Skutče 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 19. zasedání Rady města Proseč konaného dne 10. září 2018 byl schválen bez 

úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Bc. Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu 

byl Miloslav Hurych, místostarosta. Zápis ze zasedání provedl Bc. Jan Macháček. 

 

 

2. Přidělení bytu č. 1 v DPS (RM/328/2018) 

Rada města  

schvaluje 

přidělení bytu č. 1 v DPS Miloši Jetmarovi na dobu od 1. 10. 2018 do 31.12. 2018. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



3. Smlouva budoucí směnná s panem Jiřím Cackem (RM/329/2018) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu budoucí směnnou mezi městem Proseč a Jiřím Cackem, jejíž předmětem je zajištění 

pozemků pro budoucí záměr „Přírodní koupací biotop Proseč“, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh měnné smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Záměr ČEZ distribuce a.s. – přeložka vedení NN do země (RM/330/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o záměru ČEZ distribuce a.s. realizovat v místních částech Proseč, Podměstí, 

Záboří kompletní přeložku vedení NN do země v období 2022-2025,  dalším jednáním s investorem 

je pověřen starosta a místostarosta. (pracovní situace přeložky je přílohou zápisu) 

 

5. Cenová nabídka od firmy Chameleos s.r.o. (RM/331/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku od firmy Chameleos s.r.o. (IČ: 05078075) na dodávku a výsadbu zeleně (12 ks 

stromů) v ulici Na Ručičce, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Žádost paní Romany Koutné o slevu na stočném (RM/332/2018) 

Rada města  

schvaluje 

žádost Romany Koutné o slevu na stočném z důvodu spotřeby pitné vody pro napájení ovcí 

v období sucha, prováděním slevy je pověřen Hospodářsko-správní odbor MěÚ Proseč. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

  



 

7. Dopis manželů Kučerových (RM/333/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

dopis manželů Kučerových, bytem Proseč, ve věci vyvolaného jednání řešení umístění studny a 

vedení trasy kanalizace a komunikace, dalším jednáním je pověřen starosta. (dopis je přílohou 

zápisu) 

 

8. Pozastavení realizace směny pozemků (RM/334/2018) 

Rada města  

bere na vědomí  

pozastavení realizace zastupitelstvem schválené směny pozemků dle přílohy z důvodu úmrtí 

jednoho ze směňujících, záležitost bude dále řešena s právním zástupcem města. 

 

9. Žaloba o určení vlastnictví podaná majitelem nemovitosti v k.ú. Česká Rybná 

(RM/335/2018) 

Rada města  

bere na vědomí  

žalobu o určení vlastnictví podanou majitelem nemovitosti v k. ú. Česká Rybná na město Proseč, 

dalším jednáním je pověřen starosta a právní zástupce města. (usnesení a návrh žaloby je přílohou 

zápisu) 

 

10. Návrh smlouvy o podmínkách budování infrastruktury (RM/336/2018) 

Rada města  

schvaluje 

návrh smlouvy o podmínkách budování infrastruktury s manžely Galkovými a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



 

11. Znalecký posudek na ocenění pozemků v k.ů. Proseč u Skutče 

(RM/337/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

znalecký posudek na ocenění pozemků v k.ú. Proseč u Skutče pro další jednání s vlastníky 

pozemků. (znalecký posudek je přílohou zápisu) 

 
 

 

V Proseči 10. 9. 2018    starosta města: ……………………………………… 


