
   Zápis č. 15/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 17. června 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

 

15. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 15:00 hodin do 16:45 hodin. 

 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Poskytnutí půjčky ze Sociálního fondu zaměstnanci města 

3. Stanovisko s provedením akce „Stavební úpravy a přístavba rodinného 

domu č.p. 110, Proseč – Záboří“ 

4. Výroční zpráva společnosti KONTAKT Ústní nad Orlicí o.p.s. 

5. Žádost Českého svazu chovatelů z.s. 

6. Žádost o pozdržení fakturace stočného za IQ/2019 

7. Smlouva č. O-62/2019 s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o. 

8. Vyhlášení veřejné výzvy na pozici asistent/asistentka starosty 

9. Nový ceník organizační složky města Pečovatelská služba Proseč 

10. Žádost České pošty s.p., pobočka Proseč 

11. Podání žádosti o dotaci na materiální vybavení pro JPOIII - Proseč  

 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 15. zasedání Rady města Proseč konaného dne 17. června 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. Poskytnutí půjčky ze Sociálního fondu zaměstnanci města (RM/207/2019) 

Rada města  

schvaluje 

poskytnutí půjčky ve výši 8 000 Kč ze Sociálního fondu zaměstnanci města. (žádost je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



3. Stanovisko s provedením akce „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu 

č.p. 110, Proseč – Záboří“ (RM/208/2019) 

Rada města  

schvaluje 

souhlasné stanovisko s provedením akce „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 110, 

Proseč – Záboří“. (situace stavby je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

4. Výroční zpráva společnosti KONTAKT Ústní nad Orlicí o.p.s. (RM/209/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

výroční zprávu společnosti KONTAKT Ústní nad Orlicí o.p.s., která provozuje Linku důvěry pro 

občany Pardubického kraje. (výroční zpráva je přílohou zápisu) 

 

5. Žádost Českého svazu chovatelů z.s. (RM/210/2019) 

Rada města  

schvaluje 

žádost Českého svazu chovatelů z.s., základní organizace Proseč, p.s. 

(IČ: 69839531) o podporu výstavby přístřešku pro klece a zařízení „Za obecním domkem 

v Záboří“, jejímž předmětem je poskytnutí materiální a finanční podpory pro uskladnění 

chovatelských zařízení, dalším jednáním o upřesnění podpory je pověřen starosta a místostarosta. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Žádost o pozdržení fakturace stočného za IQ/2019 (RM/211/2019) 

Rada města  

schvaluje 

žádost Jiřího Herynka o pozdržení fakturace stočného za IQ/2019 z důvodu řešení havarijního stavu 

v souvislosti s mimořádným únikem vody. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



7. Smlouva č. O-62/2019 s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o. 

(RM/212/2019) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu č. O-62/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 

s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o. s účinností od 1. 7. 2019, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Vyhlášení veřejné výzvy na pozici asistent/asistentka starosty (RM/213/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o vyhlášení veřejné výzvy na pozici asistent/asistentka starosty z důvodu 

předpokládaného odchodu zaměstnance města na mateřskou dovolenou v IIIQ/2019. (veřejná výzva 

je přílohou zápisu) 

 

9. Nový ceník organizační složky města Pečovatelská služba Proseč 

(RM/214/2019) 

Rada města  

schvaluje 

nový ceník organizační složky města Pečovatelská služba Proseč s účinností od 1. 7. 2019 za 

pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. (nový ceník je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Žádost České pošty s.p., pobočka Proseč (RM/215/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost České pošty s.p., pobočka Proseč o změnu otevírací doby, dalším jednáním jsou pověřeni 

radní Poslušný a Háp. (návrh je přílohou zápisu) 



11. Podání žádosti o dotaci na materiální vybavení pro JPOIII – Proseč 

(RM/216/2019) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na materiální vybavení (zásahové obleky a obuv) pro JPOIII - Proseč 

z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na 

období 2017 – 2020“, přípravou a podáním žádosti je pověřen starosta. (žádost o dotaci je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči  17. 6. 2019   

     starosta města: ……………………………………… 


