
   USNESENÍ č. 29/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 27. prosince 2018 

v kanceláři starosty města Proseč  

 

 

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

Omluveni: Bc. Jan Macháček 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

RM/481/2018 

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č.IV-12-2018183/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) za umístění 

zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 2587/2 a 2575 v k.ú. Martinice u Skutče za celkovou 

cenu 10.000,- Kč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/482/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (IČ: 27484211) 

na zpracování technicko-ekonomické studie prodloužení vodovodního řadu do MČ Martinice a 

rozšíření  vodovodního řadu v MČ Česká Rybná, objednávkou studie je pověřen starosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/483/2018 

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s PODA a.s. (IČ: 25816179) 

za umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci akce „Kabelové rozvody 

COMA s.r.o. v Proseči u Skutče, I. a II. etapa“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/484/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku Ivany Šafránkové (IČ: 65208340) na zhotovení PD pro 

ohlášení stavby a pro provádění stavby akce „Stavební úpravy kuchyně MŠ Proseč“, 

objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/485/2018 

RM schvaluje rozpočtová opatření č. 9/RM/2018 dle přílohy.  

 

RM/486/2018 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o. (IČ: 03165400) na poradenské, 

analytické a konzultační služby a veškerou související administrativu za účelem získání 

finančních prostředků z programu MZe ČR k realizaci projektu „Kanalizace Proseč – VI. 

etapa“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/487/2018 

RM bere na vědomí zánik dohody o vzájemném pronájmu pozemků ze dne 28. 2. 2014 

z důvodu úmrtí jedné ze smluvních stran. (původní dohoda je přílohou zápisu) 

 

V Proseči  27. 12. 2018 

 
 

místostarosta:    ………………………………………………. 

   člen rady:   ………………………………………………. 

 


