
 Zápis č. 25/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. listopadu 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč 

 

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

Hosté:   Karel Hloušek (zastupitel) 

 

25. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:00 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Návrh vstupu města Proseč do dobrovolného svazku obcí Komunální 

služby Hlinecko, svazek obcí 

3. Modernizace silnice s krajnicí III/3542 Česká Rybná - průtah 

4. Výzva Krajského soudu v Hradci Králové  

5. Stanovení sňatečného obřadu v obřadní síni Městského úřadu Proseč 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 25. zasedání Rady města Proseč konaného dne 19. listopadu 2018 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Bc. Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem 

zápisu byl Miloslav Hurych, místostarosta. Zápis ze zasedání provedl Bc. Jan Macháček. 

 

 

2. Návrh vstupu města Proseč do dobrovolného svazku obcí Komunální služby 

Hlinecko, svazek obcí (RM/415/2018) 

Rada města  

schvaluje 

návrh vstupu města Proseč do dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko, svazek obcí a 

předkládá tento návrh k projednání a schválení zastupitelstvu města. (smlouva o vytvoření DSO a 

stanovy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



3. Modernizace silnice s krajnicí III/3542 Česká Rybná - průtah (RM/416/2018) 

Rada města  

schvaluje 

souhlas s umístěním a realizací akce „Modernizace silnice s krajnicí III/3542 Česká Rybná – 

průtah“ jejíž investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje / Pardubický kraj pro potřeby 

stavebního řízení ve stupni DÚR a DSP. (PD je uložena v kanceláři starosty) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Výzva Krajského soudu v Hradci Králové (RM/417/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

výzvu Krajského soudu v Hradci Králové a informace o podané žalobě proti nezákonnému zásahu 

správního orgánu a pověřuje právního zástupce Mgr. Novotného a starostu města dalším jednáním. 

(výzva a žaloba jsou přílohou zápisu) 

 

5. Stanovení sňatečného obřadu v obřadní síni Městského úřadu Proseč 

(RM/418/2018) 

Rada města  

stanovuje 

v souladu s §663 odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

podle §11a, odst. 3, zák. č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení, ve znění 

pozdějších předpisů, sňatečný obřad v místě obřadní síň Městského úřadu v Proseči a to v každý 

pátek kalendářního týdne. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči  19. 11. 2018   starosta města: ……………………………………… 


