
USNESENÍ č. 4/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. února 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 16 hodin 

 

 

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

Omluveni: Tomáš Háp 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 
 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

RM/54/2019 

RM bere na vědomí informaci starosty o navázání spolupráce s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze rekultivaci skládky pod Pasekami, dalším jednáním je pověřen starosta a 

zastupitel Marek Rejent. 

 

RM/55/2019 

RM schvaluje podání přihlášky do IV. ročníku soutěže Interiér roku a kongresu Living Forum 

s příspěvkem „Městské společenské centrum Sokolovna“ a úhradu nákladů spojených 

s přihlášením do soutěže, podáním přihlášky je pověřen zastupitel Marek Rejent a starosta. 

(propozice a přihláška jsou přílohou zápisu) 

 

RM/56/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1876/1 v k.ú. Proseč u 

Skutče na úřední desce.  

 

RM/57/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o. (IČ: 031 65 400) na zpracování žádosti 

projektu v rámci podpory obnovy a rozvoje venkova 2019 z MMR na akci „Dostavba pavilonu 

odborných učeben školy Proseč“, objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 



RM/58/2019 

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v čp. 372 panu Bohuslavu Nekvindovi na dobu určitou od 

1.3.2019 do 31.12.2019. (Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou je přílohou 

zápisu) 

 

RM/59/2019 

RM schvaluje souhlas s umístěním stavby nového RD na p.p.č. 1562/1 v k.ú. Záboří u Proseče 

dle předložené projektové dokumentace na základě žádosti investora, kterým jsou manželé 

Fafílkovi, bytem Paseky, Proseč. Souhlas je udělen včetně zřízení sjezdu na pozemku města, 

napojení na sítě v majetku města (kanalizace) a uložení vodovodní přípojky a kanalizační 

přípojky do pozemku v majetku města (podmínka užití protlaku). (žádost a situace stavby jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/60/2019 

RM schvaluje souhlas s umístěním stavby nového RD na p.p.č. 1562/3 v k.ú. Záboří u Proseče 

dle předložené projektové dokumentace na základě žádosti investora, kterým jsou manželé 

Klímovi, bytem Proseč. Souhlas je udělen včetně zřízení sjezdu na pozemku města, napojení 

na sítě v majetku města (kanalizace) a uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do 

pozemku v majetku města (podmínka užití protlaku). (žádost a situace stavby jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/61/2019 

RM schvaluje souhlas s umístěním stavby nového RD na p.p.č. 1569/1 v k.ú. Záboří u Proseče 

dle předložené projektové dokumentace na základě žádosti investora, kterým je Ilona 

Schmiedová, bytem Záboří, Proseč. Souhlas je udělen včetně zřízení sjezdu na pozemku města 

a uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 2643 a 1575/1, v k.ú. Záboří u 

Proseče (podmínka užití protlaku). (žádost a situace stavby jsou přílohou zápisu) 

 

RM/62/2019 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017177/VB/1 

Proseč, 1025/15, Ing. Andrej Galko s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) a podmínky zřízení 

věcného břemene na dotčený pozemek stavbou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

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

 



RM/63/2019 

RM bere na vědomí stížnost Jana Zacha a vyjádření starosty k poškození obecní cesty v České 

Rybné v rámci zimní údržby. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/64/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku Truhlářství Pavel Skala (IČ: 626 89 827) na dodávku a montáž 

zastřešení teras DCHB čp. 372, objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

 

 

 

V Proseči 19. 2. 2019 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


