
USNESENÍ č. 3/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 7 hodin 

 

 

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

Omluveni: Jan Poslušný 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

RM/41/2019 

RM schvaluje inventarizační zprávu města Proseč za rok 2018 dle přílohy. (kompletní zpráva 

včetně příloh je uložena v účtárně městského úřadu) 

 

RM/42/2019 

RM schvaluje inventarizační zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč za rok 2018 dle přílohy. (kompletní zpráva včetně příloh je uložena v účtárně 

příspěvkové organizace) 

 

RM/43/2019 

RM schvaluje návrh smlouvy na prodej lanového navijáku pro CAS 32 T 815 6x6 PR2 s firmou 

COREX, s.r.o. (IČ: 17638941), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/44/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 113/4 v k.ú. Záboří u Proseče na úřední desce, 

zveřejněním záměru je pověřen Hospodářsko-správní odbor MěÚ Proseč. (žádost o prodej 

pozemku je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/45/2019 

RM bere na vědomí vyhodnocení výběrového řízení na pojištění majetku města Proseč. 

(vyhodnocení je přílohou zápisu)  

 

RM/46/2019 

RM schvaluje uzavření smlouvy s pojišťovnou Allianz, která předložila cenově nejvýhodnější 

nabídku, podpisem smluv a dalším jednáním je pověřen starosta. 

 

RM/47/2019 

RM bere na vědomí informace starosty a zastupitele Hlouška o jednání se zástupci společnosti 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů ve věci odkupu části splaškové kanalizace, kterou provozuje 

město Proseč. Na základě společného jednání bylo zadáno zpracování znaleckého posudku, 

který bude sloužit pro stanovení kupní ceny. 

 

RM/48/2019 

RM schvaluje rozpočet městské akce Šumsadu 2019, která se uskuteční od 16. 8. do 17. 8. 

2019, dalším jednáním a přípravou je pověřen starosta, Ondřej Klofát a předsedkyně kulturní 

komise Eva Rejentová. (rozpočet je přílohou zápisu) 

 

RM/49/2019 

RM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod či směnu pozemků s Pardubickým krajem 

(SÚS Pk) v rámci narovnání majetkoprávních vztahů, podáním žádosti je pověřen starosta. 

 

RM/50/2019 

RM schvaluje verzi studie z 31. 1. 2019 předběžné parcelace OS „Vyhlídka“ a pověřuje 

starostu města jednáním s projektantem a architektkou o dokončení studie, včetně zajištění 

souhlasných stanovisek od MěÚ Chrudim, Odboru územního plánování a DI Policie ČR. 

(pracovní verze studie je přílohou zápisu)   

 

RM/51/2019 

RM bere na vědomí zápisy z jednání a předložené návrhy Kulturní komise a Komise rozvoje. 

(zápisy jsou přílohou zápisu rady) 

 

 



RM/52/2019 

RM schvaluje návrh Programu rozvoje města Proseč na období 2019–2026 a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (návrh PRMP 2019-2026 je přílohou zápisu) 

 

RM/53/2019 

RM přijímá pověření Pardubického kraje na období 2019-2021 k zajištění dostupnosti 

poskytování sociálních služeb zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a 

k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, podpisem 

pověření je pověřen starosta. (pověření je přílohou zápisu)  

 

V Proseči  5. 2. 2019 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 

 

 

 


