
   Zápis č. 11/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 2. května 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

11. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:00 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Umístění reklamních ukazatelů na veřejné prostranství 

3. Cenová nabídka na doplnění dopravního značení v Proseči 

4. Cenová nabídka na vícepráce spojené s rekonstrukcí interiéru městského 

úřadu 

5. Oznámení o konání soukromé akce v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou 

6. Indikativní nabídka na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru 

7. Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb s firmou MAJT, 

s.r.o. 

8. Závěrečný návrh ve věci žaloby Čj. 11C 172/2015 

9. Vyjádření SPÚ ČR včetně souhlasného stanoviska – výstavba přečerpávací 

stanice 

10. Cenová nabídka na výstavbu komunikace pro RD na p.p.č. 1868/7 v k.. 

Proseč u Skutče 

11. Informace z jednání o odprodeji řadu splaškové kanalizace městu 

  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 11. zasedání Rady města Proseč konaného dne 2. května 2019 byl schválen bez 

úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu byl 

Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

2. Umístění reklamních ukazatelů na veřejné prostranství (RM/159/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

umístění reklamních ukazatelů na veřejná prostranství a stožáry VO pro žadatele Wake up Coffee 

s.r.o. (IČ: 07557817). (zákres rozmístění je přílohou zápisu) 

 

 



3 Cenová nabídka na doplnění dopravního značení v Proseči (RM/160/2019) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy JAST, s. r. o. (IČ: 62065939) na doplnění dopravního značení v Proseči, 

objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Cenová nabídka na vícepráce spojené s rekonstrukcí interiéru městského 

úřadu (RM/161/2019) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy PP-GROUP.cz s.r.o. (IČ: 28829913) na více práce spojené s rekonstrukcí 

interiérů městského úřadu, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka na více práce je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Oznámení o konání soukromé akce v souladu s obecně závaznou vyhláškou 

(RM/162/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

oznámení občana v souladu s obecně závaznou vyhláškou města o konání soukromé akce v České 

Rybné dne 29. června 2019. (oznámení je přílohou zápisu) 

 

6. Indikativní nabídka na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru 

(RM/163/2019) 

Rada města  

schvaluje 

indikativní nabídku České spořitelny na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru a předkládá ji 

k projednání zastupitelstvu města. (indikativní nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



7. Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb s firmou MAJT, 

s.r.o. (RM/164/2019) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o poskytování poradenských a servisních služeb s firmou MAJT, s.r.o. v rámci správy IT 

sítě a serveru městského úřadu, podpise smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Závěrečný návrh ve věci žaloby Čj. 11C 172/2015 (RM/165/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

závěrečný návrh ve věci žaloby Čj. 11 C 172/2015 sestavený právním zástupcem města. (návrh je 

přílohou zápisu) 

 

9. Vyjádření SPÚ ČR včetně souhlasného stanoviska – výstavba přečerpávací 

stanice (RM/166/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

vyjádření Státního pozemkového úřadu ČR včetně souhlasného stanoviska s výstavbou 

přečerpávací stanice splaškové kanalizace pro ulici Budislavská. (vyjádření je přílohou zápisu) 

 

10. Cenová nabídka na výstavbu komunikace pro RD na p.p.č. 1868/7 v k.. 

Proseč u Skutče (RM/167/2019) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na akci „Výstavba 

komunikace pro RD na p.p.č. 1868/7 v k.ú. Proseč u Skutče“, podpisem smlouvy o dílo je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



11. Informace z jednání o odprodeji řadu splaškové kanalizace městu 

(RM/168/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty z jednání s vedením společnosti DIPRO, výrobní družstvo invalidů o odprodeji 

řadu splaškové kanalizace městu. Společnost DIPRO požaduje kupní cenu 3 mil. Kč bez DPH, rada 

pověřuje starostu a právního zástupce města přípravou návrhu kupní smlouvy pro jednání 

zastupitelstva města. (znalecký posudek je přílohou zápisu) 

 

V Proseči  2. 5. 2019   

     starosta města: ……………………………………… 


