
USNESENÍ č. 18/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 6. srpna 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 15 hodin 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Ing. Radek Šenkýř 
Omluven: Tomáš Háp 
Host:  Karel Hloušek (zastupitel) 
 

RM/250/2019 

RM bere na vědomí informace zastupitele Karla Hlouška o jednání s vlastníky pozemků v k.ú. 

Martinice u Skutče pod místní komunikací v majetku města s cílem dotčené pozemky vykoupit, 

aby mohlo město komunikaci opravovat a udržovat. RM schvaluje oslovení vlastníků všech 

dotčených  pozemků osobně nebo formou dopisu a RM navrhuje nabídnout kupní cenu za 

potřebné pozemky ve výši 50 Kč/m2 nebo řešit získání pozemků formou směny. Dalším 

jednáním je pověřen starosta a zastupitel Hloušek. (pracovní náčrt zaměření komunikace je 

přílohou zápisu) 

 

RM/251/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Martinice u Skutče na 

úřední desce. RM schvaluje rozšíření zveřejnění záměru také o prodej části pozemku 1267/1 

k.ú. Martinice u Skutče (dle nového vytyčení značeno jako p.p.č. 1267/3 o výměře 53 m2) v 

souvislosti s majetkoprávním narovnáním již zaměřené místní komunikace na Martinicích a 

zájmem města získat dotčenou část  pozemku v komunikaci (dle nového vytyčení značeno jako 

p.p.č. 1262/3 o výměře 8 m2). (žádost a náčrt zaměření komunikace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/252/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2562/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. 

Martinice u Skutče na úřední desce z důvodu zájmu města v souvislosti s majetkoprávním 

narovnáním již zaměřené místní komunikace na Martinicích a zájmem města získat dotčenou 

část pozemku v komunikaci (dle nového vytyčení značeno jako p.p.č. 1268/2 o výměře 53 m2). 

(náčrt zaměření komunikace je přílohou zápisu) 

 



RM/253/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.č. st. 236 a část pozemku p.č. 306/1 a 

300/7 v k.ú. Česká Rybná v majetku města za část pozemku p.č. 306/2 v k.ú. Česká Rybná na 

úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/254/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 570/8 v k.ú. Podměstí v průmyslové 

zóně města Proseč na úřední desce. RM schvaluje rozšíření zveřejnění záměru také o prodej 

pozemku 570/6 k.ú. Podměstí v souvislosti s návrhem Katastrálního úřadu Pardubického kraje 

sloučit oba uvedené pozemky v jeden pozemek s jedním novým parcelním číslem. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/255/2019 

RM schvaluje vydání souhlasného stanoviska se záměrem přestavby objektu na Martinicích 

na pozemku p.č. st. 152 v k.ú. Martinice u Skutče z bydlení a rekreace na administrativní objekt 

a to na základě žádosti investora společnosti IRON DESING, SE zastoupeného firmou PROFI-

INGE, s.r.o. (IČ: 07411294). (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/256/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku společnosti GAP Pardubice s.r.o. (IČ: 60934875) na 

zpracování pasportu místních komunikací na území města Proseč, včetně místních částí, 

objednáním provedení prací a součinností se zpracovatelem je pověřen starosta a místostarosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/257/2019 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2018949/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce a. s. (IČ: 07215878), 

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

 

RM/258/2019 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-2010906/SOBS VB/02 s ČEZ Diistribuce a. s. (IČ: 07215878), 

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



RM/259/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Imricha Rondzíka (IČ: 66806674) na zpracování 

geodetických prací v lokalitě Čechalova v Proseči – cenová nabídka zahrnuje zaměření lokality, 

rozparcelování, výškopis a polohopis. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/260/2019 

RM bere na vědomí informace starosty k projektu Mikroregionu Litomyšlsko ,,Dřeviny“ o 

postupu prací a výběru firmy SAFETREES, která bude zpracovávat dokumentaci pro všechny 

obce. Dalším jednáním je pověřen starosta, místostarosta a radní Háp. (informace o projektu 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/261/2019 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záboří 

(IČ: 60104929) ve výši 5.000,- Kč na základě žádosti na akci „Dětské odpoledne s hasiči“, která 

se uskuteční 24. 8. 2019. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/262/2019 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Český svaz ochránců přírody - 

Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka" (IČ: 68210965) ve výši 5.000,- Kč na základě 

žádosti na akci ,,Tatínkův úžasný dětsky den 2019“. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/263/2019 

RM bere na vědomí informace starosty o provedené kontrole dne 18. 7. 2019 zástupci 

Krajského úřadu Pardubického kraje v přenesené působnosti na úseku matričních agend, 

státního občanství, vidimace a legalizace a evidence obyvatel. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/264/2019 

RM schvaluje žádost Ing. Ctirada Šplíchala o ukončení dohody o výkonu služeb v péči o les a 

smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře dohodou ke dni 31. 8. 2019 a pověřuje 

starostu a místostarostu hledáním nového OLH. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/265/2019 

RM schvaluje podání žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu 

kraje v dotačním programu A pro rok 2019 č. M/2019/2452, podáním žádosti je pověřena 

Stanislava Češková. (žádost je přílohou zápisu) 

 

V Proseči  6.8.2019 

 

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

místostarosta:   ………………………………………………. 

 


