
USNESENÍ č. 19/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. srpna 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 15 hodin 

 

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

Omluven: Ing. Jan Macháček 

 

RM/266/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1, 1578/2, 1579/1, 1579/27, 1582, 

1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1586, 1587, 1600/1 k.ú. Záboří u Proseče v souladu s §39 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb. na úřední desce města Proseč, pozemky jsou součástí lokality Vyhlídka 

určené pro výstavbu rodinných domů a bytových domů. (záměr a zastavovací studie jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/267/2019 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 31.416,- Kč pro rok 2019 a 47,736,- Kč pro rok 2020 

na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 

(darovací smlouvy a žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/268/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku č.19SNMN0100000029 firmy MAJT s.r.o. 

(IČ: 26935040) na zálohovací zařízení NAS, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka 

je přílohou zápisu) 

 

RM/269/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku č. 19NA00990 firmy JD ROZHLASY s.r.o. 

(IČ: 27797007) na dodávku 2 ks LED svítidel EV3 2330 W EVO s pohybovým čidlem a 

stmíváním, která budou na zkoušku instalována na parkovišti u MSC Sokolovna. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 



RM/270/2019 

RM bere na vědomí cenovou nabídku č. 4819 firmy APOLO CZ s.r.o. 

(IČ: 27492851) na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) 

na akci „Sportovní hala Proseč“ a pověřuje starostu jednáním o snížení ceny, případně 

oslovením dalších firem k zaslání cenové nabídky na realizaci projektové dokumentace. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

RM/271/2019 

RM bere na vědomí návrh právního zástupce města na odůvodnění odvolání proti rozsudku 

Okresního soudu v Chrudimi čj. 11 C 172/2015-447 ze dne 20. 5. 2019. (návrh odůvodnění je 

přílohou zápisu) 

 

RM/272/2019 

RM bere na vědomí odvolání právního zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věci 

majetkových proti rozsudku Okresního soudu v Chrudimi čj. 11 C 172/2015-447 ze dne 20. 5. 

2019. (odvolání je přílohou zápisu) 

RM/273/2019 

RM bere na vědomí pozvánku Pardubického kraje na jednání dne 4. 9. 2019, které se uskuteční 

v Holicích a bude se týkat organizace přeprav materiálů pro výstavbu D35 přes území města 

Proseč, účastí na jednání je pověřen starosta. (pozvánka včetně mapy tras je přílohou zápisu) 

RM/274/2019 

RM schvaluje dodatek č. 5 s účinností od 1.9.2019 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného 

dvora Města Proseč, včetně převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně 

odstranění, s účinností od 1.4.2013 včetně dodatků s firmou Recycling-kovové odpady a.s., IČ: 

25252852. Podpisem smlouvy je pověřen starosta (dodatek je přílohou zápisu) 

RM/275/2019 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč na organizační 

zajištění akce ,,Šumsadu“, která se koná ve dnech 16.-17. srpna 2019 od p. Josefa Kvapila, IČO: 

68476388. Podpisem smlouvy o poskytnutí daru je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu)  

 

 

 



RM/276/2019 

RM schvaluje podání žádosti ČS o poskytnutí úvěru ve výši 25 mil. Kč, žádost bude určena 

pro další jednání a rozhodování zastupitelstva města, dalším jednáním je pověřen starosta. 

(žádost je přílohou zápisu)  

 

 

 

 
 

V Proseči  13.8.2019 

 

                                                  místostarosta: ……………………………… 

                                                  člen rady:            ………………………………… 

 


