
USNESENÍ č. 2/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. ledna 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 15 hodin 

 

 

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

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

RM/22/2019 

RM schvaluje podání žádostí o dotace z programů Pardubického kraje na akce: „Rekonstrukce 

víceúčelového hřiště v Proseči – Za Okály“, „Den řemesel 2019“, „Skok vysoký“, „Třídím, 

třídíš, třídíme“, „Návrat k tradicím – Proseč k obnově prosečského kroje“, „Řekněme NE 

(jednorázovým) plastům“, podáním žádostí je pověřen starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/23/2019 

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku „Stavební úpravy a zateplení obvodového 

pláště stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“ v souladu s čl. 12 zadávací dokumentace. 

(rozhodnutí zadavatele je přílohou zápisu) 

 

RM/24/2019 

RM pověřuje starostu zajištěním revize PD včetně rozpočtu na akci zakázku „Stavební úpravy 

a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“ a podáním žádosti na 

MŽP o prodloužení termínu realizace akce.   

 

RM/25/2019 

RM schvaluje smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS zpráv č. OKT/000055/2019/SPS s městem Chrudim, jejíž předmětem je 

informování starosty a místostarosty města, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva 

je přílohou zápisu) 



RM/26/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování studie na nový městský rybník na pozemcích 

1634, 1631/1, 1631/2 v k.ú. Proseč u Skutče od Ing. Martina Dobeše (IČ: 18920578), 

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

 

RM/27/2019 

RM schvaluje přijetí dotace z MPO na rekonstrukci veřejného osvětlení v aktivitě 1A – 

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v rámci akce „Veřejné osvětlení 

Česká Rybná“ a pověřuje starostu přípravou výběrového řízení. (oznámení o schválení žádosti 

je přílohou zápisu) 

 

RM/28/2019  

RM schvaluje smlouvu s Divadelní společností Josefa Dvořáka na divadelní představení „S 

Pydlou v zádech“, které se uskuteční dne 16. 9. 2019 v Městském společenském centru 

Sokolovna, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/29/2019 

RM schvaluje úhradu dalších nákladů (ubytování, občerstvení, dary pro účinkující atd.) 

spojených s divadelním představením „S Pydlou v zádech“. 

 

RM/30/2019 

RM schvaluje smlouvu s firmou DIPRO, výrobní družstvo invalidů (IČ: 00029912) na odběr 

obědů pro potřeby Pečovatelské služby s účinností od 1. 2. 2019, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/31/2019 

RM bere na vědomí vyhodnocení došlých nabídek na základě výzvy pro předkládání nabídek 

na prodej hasičského automobilu CAS 32 T 815 6x6 PR2 dle přílohy zápisu. 

 

 

 

 

 

 



RM/32/2019 

RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 8/2018 (ZM/140/2018) prodej motorového vozidla 

CAS 32 T 815 6x6 PR2 za cenu 205.000,- Kč Mestské části Bratislava – Staré Mesto 

(IČ: 00603147) a schvaluje prodej lanového navijáku WARN Industrial 49 kN, který je uveden 

na kartě majetku motorového vozidla CAS 32 T 815 6x6 PR2 za cenu 150.000,- Kč firmě 

COREX, s.r.o. (IČ: 17638941). 

 

RM/33/2019 

RM schvaluje návrh smlouvy na prodej motorového vozidla CAS 32 T 815 6x6 PR2 

s Mestskou částí Bratislava – Staré Mesto (IČ: 00603147), podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/34/2019 

RM bere na vědomí žádost Mgr. Richarda Kejzera o volné kancelářské prostory vhodné pro 

lesnickou kancelář. Starosta informoval členy rady, že město nemá v současné době žádné 

volné prostory k podnikatelské činnosti. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/35/2019 

RM bere na vědomí výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 na našem území. (zápis a protokol jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/36/2019 

RM bere na vědomí nabídky společností T-Mobile a O2 na poskytování telekomunikačních 

služeb v souvislosti s končícím termínem platnosti stávající smlouvy a schvaluje cenovou 

nabídku společnosti T-Mobile, uzavřením nové smlouvy na 24 měsíců je pověřen starosta. 

(cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/37/2019 

RM schvaluje žádost spolku Lungta o připojení města Proseč k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ včetně vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2019. (žádost 

je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/38/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Neogenia s.r.o. (IČ: 29198950) na služby komunikační 

platformy Mobilní rozhlas, která umožní zlepšení komunikace samosprávy s občany, součástí 

je i modul pro školské zařízení. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/39/2019 

RM schvaluje snížení nájmu o 50 % na nebytové prostory nájemci BAČKOVSKÝ spol. s r.o. 

(IČ: 25920642) od 1. 1. 2019 do ukončení sanace vlhkého zdiva v ordinaci praktického 

všeobecného lékaře.    

 

RM/40/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Proseč a Pardubickým krajem 

(SÚS Pk) v k.ú. Proseč u Skutče a Záboří u Proseče na úřední desce dle přílohy. 

 

 

V Proseči  21. 1. 2019 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


