
 USNESENÍ č. 1/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. ledna 2019 

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/1/2019 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ v rámci II. 

výzvy Ministerstva zemědělství z programu 129 300 „Podpora výstavby a technického 

zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, podáním žádosti je pověřen starosta. 

(výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/2/2019 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ v rámci výzvy 

Pardubického kraje z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 

(zásobování pitnou vodou a odkanalizování), podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/3/2019 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu víceúčelového hřiště v Proseči 

- Za Okály“ v rámci výzvy Pardubického kraje z programu C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí 

a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a 

organizací, podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/4/2019 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11-1122-0420 s firmou PCO VIDOCQ s.r.o. (IČ: 

42937591), jehož předmětem je navýšení cen, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh 

dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/5/2019 

RM bere na vědomí poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za dar v podobě 

25 ks panelů výstavy fotografií „Olga Havlová a VDV“. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/6/2019 

RM neschvaluje spolupráci se společností REMA AOS, a.s. na likvidací odpadů z důvodu 

pokrytí potřebných služeb již v rámci stávajících smluvních vztahů. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/7/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/135 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a paní Eliškou Honzlovou, bytem Skuteč, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/8/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/136 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a panem Miroslavem Milfaitem, bytem Slatiňany, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/9/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/137 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a paní Jaroslavou Kysilkovou, bytem Česká Rybná, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/10/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/138 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a paní Věrou Mülerovou, bytem Komárov, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/11/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/139 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a paní Lucií Oherovou, bytem Česká Rybná, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/12/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/140 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a panem Josefem Osinkem, bytem Česká Rybná, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/13/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-200 6057/sis/141 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a panem Jiřím Bohatým, bytem Česká Rybná, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/14/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/142 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a manželi Zuzanou a Karlem Hajníkovými, bytem Česká Rybná, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/15/2019 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o 

umístění stavby č. IE-12-2006057/sis/143 „Česká Rybná, rekonstrukce NN, kNN, TS“ s ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035, manželi Miroslavou a Zdeňkem Dostálovými, bytem Česká 

Rybná a paní Romanou Peškovou, bytem Česká Rybná, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

 
RM/16/2019 

RM schvaluje prodej hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2 formou obálkové metody za 

nejvyšší nabídkovou cenu zveřejněním na úřední desce města. (oznámení je přílohou zápisu) 

 
RM/17/2019 

RM schvaluje rozšíření kapacity Pečovatelské služby Proseč od 21. 1. 2019 na 70 osob/měsíc 

v terénní službě a 10 osob/měsíc v ambulantní službě. 

 
RM/18/2019 

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v čp. 372 panu Vojtěchu Polákovi na dobu určitou od 14. 1. 

2019 do 31. 3. 2019. (žádost o umístění do DCHB je přílohou zápisu) 

  
RM/19/2019 

RM schvaluje Smlouvu o výkonu umělecké činnosti s Petrem Máchou, Agentura 

Nordproduction (IČ: 66637643) jejíž předmětem je divadelní komedie Když se zhasne, která 

se uskuteční 3. 4. 2019 od 19:00 hodin v Městském společenském centru Sokolovna, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 
RM/20/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkupu části pozemků p.č. 399/1 a 401/1 v k.ú. Podměstí na 

úřední desce. (žádost o koupi pozemku je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/21/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkupu části pozemku st.č. 298, v k.ú. Proseč u Skutče 

společnosti ČEZ Distribuce a.s. (IČ: 24729035) pro vybudování distribuční trafostanice a 

předkládá zastupitelstvu tento záměr k projednání. (návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě je 

přílohou zápisu) 

 

V Proseči  8. 1. 2019 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 


