
USNESENÍ č. 23/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 6. listopadu 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč 

 

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

Hosté:   Karel Hloušek (zastupitel), Josef Vaňous (zástupce firmy ERGOTEP) 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání  

 

RM/391/2018 

RM bere na vědomí výzvu k doplnění a stanovisko CRR k projektu 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001078 "Pořízení požárního vozidla pro město Proseč". (výzva a 

stanovisko jsou přílohou zápisu) 

 

RM/392/2018 

RM schvaluje Směrnici města Proseč č. 2/2018, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu s platností a účinností od 6. 11. 2018. (směrnice je přílohou zápisu) 

 

RM/393/2018 

RM bere na vědomí informace hosta a představení studie záměru ERGOTEP rozšíření průmyslové 

zóny zástupcem firmy Josefem Vaňousem. 

 

 

RM/394/2018 

RM schvaluje registraci města Proseč (okres Chrudim, Pardubický kraj, IČ: 00270741), účast a 

podání žádostí ve výzvách v projektu WiFi4EU, který má za cíl zajistit bezplatné vysokorychlostní 

připojení k internetu pro obyvatele EU, pověřenou osobou podat žádost je starosta města Bc. Jan 

Macháček. (souhlas a informace o projektu WiFi4EU jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/395/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Vojtěcha Jíry (IČ: 64220281) na dodávku a montáž nového 

zabezpečovacího systému Městského úřadu Proseč, objednávkou je pověřen starosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/396/2018 

RM bere na vědomí informaci starosty, že byla řádně v termínu podána žádost o dotaci na MPO do 

PROGRAMU EFEKT na akci "Veřejné osvětlení Česká Rybná". (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/397/2018 

RM bere na vědomí informace starosty a místostarosty o průběhu provádění prací na akci Oprava 

silnice II/359 Proseč - Zderaz. (zápisy z KD jsou přílohou zápisu) 

 

RM/398/2018 

RM neschvaluje cenovou nabídku firmy Raffael Info Art s.r.o. na zpracování pasportu 

informačního systému města. (ukázka pasportu je přílohou zápisu) 

 

RM/399/2018 

RM bere na vědomí návrhy nových jízdních řádů týkajících se města Proseč s platností od 9. 12. 

2018. 

 

RM/400/2018 

RM schvaluje uzavření předkládaných smluv o uzavření budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě v rámci akce „Kanalizace Proseč VI. etapa“ dle přílohy, podpisem smluv je pověřen 

starosta. 

 

RM/401/2018 

RM schvaluje prodloužení všech smluv o nájmu bytu, nebytových prostor a pozemků dle přílohy. 

  

RM/402/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o. (IČ: 25683853) na 

dodávku a montáž osvětlení vánočního stromu na náměstí, objednávkou je pověřen místostarosta. 

(cenová nabídka a vizualizace jsou přílohou zápisu) 



RM/403/2018 

RM schvaluje stanovení výše stočného pro rok 2019 pro lokality Proseč, Podměstí, Záboří a Bor u 

Skutče. (příloha zápisu) 

 

RM/404/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Tiskárna Osík na tisk Prosečského betlému provedení 

300g/m2 a počtu 300 ks, objednávkou je pověřen starosta a úhradu dalších nákladů spojených s 

přípravou a distribucí Prosečského betlému (karton stojánek, balení, atd.). (cenová nabídka je 

přílohou zápisu)  

 

V Proseči 6. 11. 2018    

 

starosta města:  ……………………………………… 

místostarosta:   ……………………………………… 

 


