
USNESENÍ č. 9/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. dubna 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 7 hodin 

 

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

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

RM/122/2019 

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s PODA a.s. (IČ: 25816179) 

za umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci akce „Kabelové rozvody 

COMA s.r.o. v Proseči u Skutče, I. a II. etapa“ za jednorázovou finanční úplatu 5.000,- Kč bez 

DPH. Cena je stanovena dohodou smluvních stran, snížení původní ceny (usnesení č. 29/2019 

- RM/483/2018) je z důvodu nově sjednaného recipročního plnění výměnou za navýšení max. 

konektivity bezplatného připojení městských objektů – Městský úřad Proseč čp. 18, Městská 

knihovna čp.70, MSC Sokolovna čp. 170 a Základní škola a mateřská škola Proseč čp. 260. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

RM/123/2019 

RM schvaluje účast příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč v projektu 

„Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“, jehož předmětem je získání 

finančního příspěvku na šablony pro školní časopis, dalším jednáním je pověřen ředitel školy. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/124/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Techdor s.r.o. (IČ: 04929942) na vypracování PD pro 

provádění stavby na akci „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům 

č.p. 137 v Proseči“, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/125/2019 

RM schvaluje podání žádosti ČS o zpracování nabídky na dlouhodobý investiční úvěr na 

pořízení nemovitosti do výše 6 mil. Kč, nabídka bude určena pro další jednání a rozhodování 

zastupitelstva města, dalším jednáním je pověřen starosta. 



 

RM/126/2019 

RM bere na vědomí informace starosty města o jednáních s náměstkem MMR a bývalým 

ministrem MMR Radko Martínkem ve vztahu ke zkrácení vázací doby 59 bytových jednotek 

z 30 na nejvýše 20 let, dalším jednáním je pověřen starosta. (materiály vztahující se k vázací 

době jsou přílohou zápisu) 

 

RM/127/2019 

RM schvaluje žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jarošov (IČ: 63608847) o věcné 

ceny v počtu 20 ks jako odměny pro soutěžící v rámci hasičské akce pro děti Hra Plamen, která 

se uskuteční od 31. 5. do 1. 6. 2019. (informace o akci jsou přílohou zápisu) 

 

RM/128/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1579/16, k.ú. Záboří u Proseče pod novou 

TS na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/129/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 671/1, k.ú. Podměstí na úřední desce. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/130/2019 

RM bere na vědomí cenovou nabídku Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. na akci „Proseč 

– MČ Česká Rybná – Rozšíření vodovodu“, dalším jednáním je pověřen starosta a 

místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/131/2019 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2019 dle přílohy. (plnění rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/132/2019 

RM schvaluje Kupní smlouvu na prodej movité věci s paní Marcelou Hanyšovou bytem 

Jiráskova 566, Štětí, jejíž předmětem je koupě 3ks obrazů autora Františka Bachmanna, 

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

 

 

V Proseči  9. 4. 2019 

 

starosta:   ………………………………………………. 

 místostarosta:  ………………………………………………. 


