
USNESENÍ č. 16/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. června 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

Šenkýř 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

RM/217/2019 

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 paní Michaele Kuklovské v čp. 372 na dobu určitou od             

1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/218/2019 

RM schvaluje návrh trvalé změny hodin pro veřejnost pošty 539 44 Proseč u Skutče s účinností 

od 1. 9. 2019. (zápis z jednání je přílohou zápisu) 

 

RM/219/2019 

RM schvaluje finanční příspěvky na sociální služby dle přílohy, vyrozuměním žadatelů a 

přípravou darovacích smluv je pověřena Karolína Honzlová. (žádosti a návrh schválených 

příspěvků jsou přílohou zápisu) 

 

RM/220/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku č. ZCN-19250071 firmy ADRON s.r.o. (IČ: 27507068) na 

dodávku a montáž 15 kusů nových dveří Městského úřadu Proseč, objednávkou je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/221/2019 

RM schvaluje souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a mateřská školy 

Proseč se zapojením do projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi 

v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Specifický cíl 1. (informace o projektu a souhlas 

zřizovatele jsou přílohou zápisu) 



RM /222/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy RAFFAEL INFO ART s.r.o. (IČ: 25959921) na 

dodávku a montáž doplnění informačního systému města Proseč, objednávku je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/223/2019 

RM bere na vědomí cenové nabídky na zpracování PD ve stupni pro realizaci stavby akce 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“. (cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/224/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Ing. František Pravec (IČ: 44403445) na zpracování PD 

ve stupni pro realizaci stavby akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“, podpisem smlouvy o dílo 

je pověřen starosta. (návrh smlouvy o dílo je přílohou zápisu) 

 

RM/225/2019 

RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Ivana Šafránková (IČ: 65208340) na zpracování 

PD ve stupni DSP akce „Antukové hřiště u Sokolovny“, dalším jednáním o možném snížení 

ceny za nabízené práce je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/226/2019 

RM schvaluje investiční záměr přístavby toalet, vybudování přípojky vody a kanalizace 

v rámci přestavby objektu čekárny na hřišti v České Rybné. 

 

RM/227/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Ivana Šafránková (IČ: 65208340) na zpracování PD ve 

stupni pro ohlášení stavby akce „Přístavba čekárny, přípojka vody a kanalizace“, objednávkou 

je pověřen starosta. (cenová nabídka a situační návrh jsou přílohou zápisu) 

 

RM/228/2019 

RM schvaluje nabídku města pro Miloše Halamku v rámci narovnání majetkoprávních vztahů 

za pozemek pod obecní komunikací v k.ú. Česká Rybná (směr Františky), nabídka obsahuje 

možnosti odkup, směnu i pronájem, dalším jednáním je pověřen starosta. (nabídka je přílohou 

zápisu) 

 



RM/229/2019 

RM schvaluje výpověď pachtu pozemku na městský pozemek p.č. 1600/1 k.ú. Záboří u 

Proseče nebo ukončení propachtování formou dohody ke sni 31. 12. 2019 z důvodu přípravy 

investičního záměru města zasíťování stavebních pozemků v rámci akce „Lokalita Vyhlídka“, 

zasláním výpovědi, případně uzavření dohody o ukončení je pověřen starosta. 

 

RM/230/2019 

RM schvaluje vyhlášení výzvy pro žadatele o změnu územního plánu v rámci změny č. 3 – 

Územního plánu Proseč s termínem ukončení příjmu žádosti ke dni 31. 8. 2019, v rámci této 

výzvy se budou všichni žadatelé podílet poměrnou částí na úhradě nákladů spojených se 

zapracováním jejich požadavků. 

 

RM/231/2019 

RM schvaluje oslovení Správy a údržby silnic Pardubického kraje ve věci doplnění 

vodorovného značení komunikace na silnici III/3542 mezi Prosečí a Českou Rybnou 

s nabídkou finanční spoluúčasti města do výše 26 000,- Kč bez DPH, oslovením správce 

komunikace je pověřen starosta a místostarosta. 

 

RM/232/2019 

RM schvaluje oslovení Povodí Labe, s.p. ve věci opravy poškozeného kamenného břehu 

koryta potoka v k.ú. Miřetín – IDVT 10173798, dalším jednáním je pověřen starosta a radní 

Šenkýř.  

 

V Proseči  25. 6. 2019 

 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 


