
   USNESENÍ č. 28/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 

v kanceláři starosty města Proseč  

 

 

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

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

RM/470/2018 

RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 953/72/2018 s Lesy České republiky, s.p. na 

p.p.č. 2676 k.ú. Záboří u Proseče na uloženou kanalizaci v majetku města, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/471/2018 

RM bere na vědomí kvalifikovaný odhad ceny CAS 32 T815 6x6 PR 2 zpracovaný firmou 

THT Polička, s.r.o., který bude sloužit zastupitelstvu města pro stanovení minimální ceny pro 

prodej DHIM. (cenový odhad a inventární karta jsou přílohou zápisu) 

 

RM/472/2018 

RM schvaluje návrh „Plánu financování obnovy kanalizace města Proseč na období 2019 –

2028“ a předkládá ho k projednání a schválení zastupitelstvu města. (návrh plánu a karty 

majetkové evidence kanalizace v majetku města jsou přílohou zápisu) 

 

RM/473/2018 

RM schvaluje návrh „Pravidel pro tvorbu fondu obnovy kanalizace a jeho čerpání“ s účinností 

od 1. 1. 2019 a předkládá je k projednání a schválení zastupitelstvu města. (pravidla jsou 

přílohou zápisu) 

 

 



 

RM/474/2018 

RM schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a předkládá ji k projednání a schválení zastupitelstvu města. (vyhláška je přílohou 

zápisu) 

 

RM/475/2018 

RM schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, o nočním klidu a předkládá ji 

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

 

RM/476/2018 

RM schvaluje aktualizaci ceníku za zřízení věcného břemene – služebnosti pro ukládání 

inženýrských sítí do pozemků v majetku města s platností od 18. 12. 2018. (ceník je přílohou 

zápisu) 

 

RM/477/2018 

RM schvaluje statut Kulturní komise s platností od 18. 12. 2018. (statut je přílohou zápisu) 

 

RM/478/2018 

RM zřizuje Kulturní komisi a volí předsedu Evu Rejentovou a členy komise Kristýnu 

Řebíčkovou, Marka Rejenta, Jakuba Fafílka, Barboru Fafílkovou, Tomáše Hápa, Lukáše 

Klímu, Olgu Klímovou, Lenku Kvapilovou, Veroniku Roušarovou, Josefa Sodomku a Andreu 

Sodomkovou. (jmenování členů je přílohou zápisu) 

  

RM/479/2018 

RM schvaluje statut Komise rozvoje s platností od 18. 12. 2018. (statut je přílohou zápisu) 

 



RM/480/2018 

RM zřizuje Komisi rozvoje a volí předsedu Jana Macháčka a členy komise Jana Poslušného, 

Radka Šenkýře, Miloslava Hurycha, Tomáše Hápa, Petra Herynka, Ivanu Šafránkovou, Pavla 

Vostrčila, Josefa Soukala, Romana Češku a Ondřeje Klofáta. (jmenování členů je přílohou 

zápisu)  

 

V Proseči  18. 12. 2018 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 

 

 

 

 


