
   USNESENÍ č. 24/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. listopadu 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč  

 
 

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

Háp 
Hosté: Karel Hloušek (zastupitel), JUDr. František Hanák (právní zástupce města) 
 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

 

RM/405/2018 

RM bere na vědomí přehled aktivních kauz a soudních sporů včetně osobního stanoviska 

právního zástupce města JUDr. Františka Hanáka a předkládá ho k seznámení zastupitelstvu 

města. (vyjádření právního zástupce je přílohou zápisu) 

 

RM/406/2018 

RM bere na vědomí informace starosty o vystavení poslední výzvy k okamžitému odstranění 

odpadu z pozemku p.č. 133/2 a st. 251 k.ú. Proseč u Skutče, kterým se majitelka dopouští 

přestupku dle §66d, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. tím, že dlouhodobě narušuje pořádek a 

vzhled obce. (výzva včetně doručenky je přílohou zápisu)  

 

RM/407/2018 

RM schvaluje storno vystavené faktury č. 21801236 za stočné 2Q/2018 na adrese 

Podměstská čp. 55 z důvodu ukončení nájmu. (daňový doklad a vysvětlující dopis jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/408/2018 

RM schvaluje návrh vyrovnání s Ing. Tomášem Rakem v souvislosti s prokazatelnými 

náklady za projekční práce na studii náměstí a zastavovací studie „Vyhlídka“. (vyčíslení 

nákladů, daňové doklady a vyjádření jsou přílohou zápisu) 

 



RM/409/2018 

RM pověřuje starostu města a hlavní účetní přípravou návrhu směrnice o zřízení a využití 

prostředků fondu na obnovu kanalizace. (výzva MZe je přílohou zápisu) 

 

RM/410/2018 

RM schvaluje akceptaci cenové nabídky č. NP 20002059 od společnosti VEMEX Energie 

a.s. IČ: 28903765 pro Prosečské služby, spol. s r.o., IČ:  25930052 na sdružené dodávky 

služeb zemního plynu pro objekty města na období 2019 a 2020, akceptací nabídky je pověřen 

jednatel Bc. Jan Macháček. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/411/2018 

RM bere na vědomí informaci starosty o včasném podání žádosti o poukázku na veřejný 

internet ve městě v rámci projektu WFI4EU. (potvrzení o podání je přílohou zápisu) 

 

RM/412/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku Chameleos s.r.o. (IČ: 05078075) na provedení nápravných 

opatření v rámci I. a II. etapy akce Regenerace zeleně města Proseč. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/413/2018 

RM bere na vědomí zájem veterinární lékařky o zřízení veterinární ordinace v Proseči, 

dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/414/2018 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 10. 2018. (dle přílohy zápisu) 

 

 

 

V Proseči  13. 11. 2018 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 


