
USNESENÍ č. 5/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. února 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 7 hodin 

 

 

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

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

RM/65/2019 

RM vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích, konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, IČ: 

75018722. Vyhlášením konkurzu dojde dle zákona k odvolání současného ředitele 

k poslednímu dni funkčního šestiletého období, tedy ke dni 31. 7. 2019. RM ukládá starostovi 

zabezpečit veškeré potřebné úkony pro realizaci rozhodnutí. RM žádá ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč, aby ve smyslu § 2 odst. 3 písm. d) vyhlášky 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů, aby zřizovateli písemně sdělil jméno člena konkursní komise, kterým je pedagogický 

pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy.  

 

RM/66/2019 

RM odvolává Mgr. Josefa Roušara, ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, IČ: 75018722 z funkce ke dni 31. 7. 2019 z důvodu 

konce funkčního šestiletého období a vypsání nového výběrového řízení na tuto pozici 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 



RM/67/2019 

RM navrhuje do konkurzní komise ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč dva členy za 

zřizovatele – starostu Bc. Jana Macháčka a člena rady města Jana Poslušného.  

 

RM/68/2019 

RM bere na vědomí dopis paní Anny Čermákové s nesouhlasem s kácením stromů u základní 

školy. (dopis a rozhodnutí o povolení ke kácení jsou přílohou zápisu) 

 

RM/69/2019 

RM schvaluje zapojení města Proseč do společného projektu obcí zaměřeného na výsadbu a 

ošetření dřevin, žadatelem o dotaci bude Mikroregion Litomyšlsko, jehož je naše město členem. 

Přípravou podkladů za město Proseč je pověřen místostarosta a radní Háp. (informace o 

projektu jsou přílohou zápisu)  

 

RM/70/2019 

RM bere na vědomí informaci místostarosty o nutnosti skácení 2 stromů u prodejny COOP 

v Záboří z důvodu realizace investiční akce Pardubického kraje „Rekonstrukce mostu ev.č. 

35723-1 Proseč“. (rozhodnutí o povolení kácení je přílohou zápisu) 

 

RM/71/2019 

RM bere na vědomí informace starosty o jednání s ČEZem ve věci nutné realizace akce 

„Česká Rybná, přeložka NN, vedení kNN, TS“ v roce 2019, aby se stihla realizace projektu 

města „Veřejné osvětlení Česká Rybná“, jehož investorem je město Proseč o získaná dotace se 

musí proinvestovat v roce 2019. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/72/2019 

RM schvaluje Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2019 v rámci projektu 

„Veřejné osvětlení Česká Rybná“. (registrace akce a podmínky jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/73/2019 

RM bere na vědomí informaci starosty o zahájení územního řízení na akci „Modernizace 

silnice III/3542 Česká Rybná – průtah, změna stávající stavby“, které vede Městský úřad 

Hlinsko. (oznámení o zahájení řízení je přílohou zápisu) 

 

RM/74/2019 

RM bere na vědomí cenové nabídky došlé na práce a materiál spojený s úpravou chodeb 

městského úřadu. (cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/75/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy PP-GROUP.cz s.r.o. (IČ: 288 29 913) na provedení 

stavebních úprav chodeb městského úřadu, objednávkou stavebních prací je pověřen starosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/76/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru vzájemného odkupu části pozemku p.č. 1886/19 o výměře 

18 m2 (odděleno z pozemku p.č. 1886/2) vše v k.ú. Proseč u Skutče na úřední desce. 

 

RM/77/2019 

RM bere na vědomí žádost SDH Záboří o finanční příspěvek na nákup dodávkového 

automobilu. RM navrhuje v připravovaném rozpočtu počítat s rezervovou na možný finanční 

příspěvek. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/78/2019 

RM bere na vědomí závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného. (protokol je přílohou zápisu) 

 

V Proseči  26. 2. 2019 

 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 

 

 


