
USNESENÍ č. 17/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 12:30 hodin 

 

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

Šenkýř 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

RM/233/2019 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 20 mil. Kč ze státního rozpočtu, prostředků Ministerstva 

financí ČR na akci „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“. (e-mail o přidělení 

dotace je přílohou zápisu) 

 

RM/234/2019 

RM schvaluje zadávací a kvalifikační dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na 

akci „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“, dalším jednáním je pověřen starosta 

a zástupce zadavatele – firma VIA Consult a.s. (IČ: 25084275), na základě již uzavřené příkazní 

smlouvy. (zadávací a kvalifikační dokumentace jsou přílohou zápisu)  

 

RM/235/2019 

RM schvaluje komisi pro posouzení nabídek a kvalifikace uchazečů v rámci akce „Dostavba 

pavilonu odborných učeben školy Proseč“ ve složení Mgr. Bc. Milan Konečný, Ing. Jan 

Macháček, Ing. Jan Svoboda.  

 

RM/236/2019 

RM schvaluje podání odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Chrudimi čj. 

11 C 172/2015-447 ze dne 20. 5. 2019, který byl doručen dne 3. 7. 2019, s návrhem na jeho 

zrušení. Starosta informoval členy rady města o navázání spolupráce v rámci řešení tohoto 

soudního sporu s JUDr. Stanislavem Polčákem, který nabídl sám pomoc s formulací a 

argumentací při odvolání. Podáním odvolání je pověřen právní zástupce města a starosta. 

(rozsudek je přílohou zápisu) 

 

 



RM/237/2019 

RM schvaluje smlouvu č. 05/2019/POV o realizaci s Mikroregionem Litomyšlsko (IČ: 

70906696) v rámci akce „Proseč – obnova veřejného prostranství“, která je součástí projektu 

„Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko“ spolufinancovaného 

z prostředků Pardubického kraje v rámci Programu rozvoje venkova, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/238/2019 

RM schvaluje smlouvu č. 06/2019 o poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 

20.000 Kč s Mikroregionem Litomyšlsko (IČ: 70906696) na dokrytí dotace z POV 2019 na 

realizaci akce „Proseč – obnova veřejného prostranství“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/239/2019 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou SIBERA SYSTEM s.r.o. (IČ: 28528735) na akci 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Proseči– Za Okály“, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/240/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku Správy a údržby silnic Pardubického kraje na opravu 

komunikace k Šilinkovu dolu v k.ú. Miřetín, objednávkou opravy je pověřen starosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/241/2019 

RM bere na vědomí informace starosty a radního Šenkýře ve věci jednání o opravě koryta 

drobného vodního toku v k.ú. Miřetín. Z jednání vyplynulo, že opravu musí město řešit samo 

na vlastní náklady, případně s majitelem přilehlé komunikace. (dopis Povodí Labe je přílohou 

zápisu) 

 

RM/242/2019 

RM bere na vědomí informace starosty o společném jednání se zástupci firmy ERGOTEP, 

družstvo invalidů ve věci budoucích věcných břemen zřízených na pozemcích v průmyslové 

zóně, dotčených kupní smlouvou. 

 



RM/243/2019 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-200380/VB/1 pro stavbu „Proseč, 

pr. zóna – přel. venk. VN – měst. Proseč“ s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), podpisem 

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

 

RM/244/2019 

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 953/068/2019 pro kabelové 

vedení v rámci akce „Veřejné osvětlení Česká Rybná – Snížení energetické náročnosti“ s Lesy 

České republiky, s.p. (IČ: 42196451), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy 

je přílohou zápisu) 

 

RM/245/2019 

RM schvaluje žádost Miroslava Kratochvíla, bytem  Lipová č.p. 46, Proseč o prominutí 

stočného z důvodu havárie vodovodní přípojky ve sklepě, bude účtováno 56 m3. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/246/2019 

RM bere na vědomí poděkování ředitelky za finanční dar Domovu seniorů Drachtinka, 

Hlinsko. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/247/2019 

RM schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč dle návrhu v příloze. 

 

RM/248/2019 

RM schvaluje podání cenové nabídky na odkup nemovitostí ve městě Proseč a obchodní 

společnosti panu Janu Kadlecovi, dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/249/2019 

RM schvaluje  

rozpočtová opatření č. 2/RM/2019 dle přílohy. 

 

V Proseči  12. 7. 2019 
 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 


