
USNESENÍ č. 22/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30.9. 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

                       Tomáš Háp  

 

RM/333/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření smlouvy s firmou InTePro s.r.o. na TDI a 

BOZP v rámci akce ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (návrh je přílohou zápisu) 

 

RM/334/2019 

RM ukládá starostovi města Proseč a zaměstnancům městského úřadu Proseč připravit 

aktualizovaná pravidla na pronajímání a propachtování pozemků majetku města. (platná 

pravidla na propachtování pozemku jsou přílohou zápisu) 

 

RM/335/2019 

RM schvaluje výpověď z pachtu části propachtovaných městských pozemků. 

(výpověď je přílohou zápisu) 

 

RM/336/2019 

RM schvaluje  zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 107/1 k.ú. Proseč u Skutče o 

výměře cca 15 m2, pana Martina Ondráčka a Jany Ondráčkové. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/337/2019 

RM bere na vědomí vyjádření veřejného ochránce práv v souvislosti se stížností p. 

Aleny Kučerové na postup Městského úřadu Proseč, oddělení stavební úřad.  (vyjádření 

je součásti zápisu) 

 

 



RM/338/2019 

RM bere na vědomí  informace starosty o rozporu znaleckého posudku č. 

1934/26/2019, který byl zpracován  Státním pozemkovým úřadem. (rozpor je součásti 

zápisu) 

 

 

RM/339/2019 

RM schvaluje  vydání III. verze knihy Prosečsko a Svratecko 1939-1945, rozšířené o 

kapitoly knihy II. odboj v okrese Chrudim 1939-1945 a úhradu nákladů panu Josefu 

Němečkovi, spojených s přípravou vydání knihy. (kalkulace knihy a návrh obálky je 

součásti zápisu) 

 

 

RM/340/2019 

RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344, Proseč paní Duškové na dobu 

určitou do 31.12.2019. (žádost o umístění do domu je přílohou zápisu) 

 

 

RM/341/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Romana Juránka (IČ: 44453558) na renovaci 

parket v druhém podlaží MSC Sokolovna Proseč. Objednávkou je pověřen 

místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

RM/342/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o. (IČ: 27545547) na 

výměnu ponorného míchadla spolu s opravením poškozeného dmychadla na ČOV 

Proseč. Objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

RM/343/2019 

RM neschvaluje žádost Milana Novotného a Petry Matlasové o zalesnění pozemku 

1578/1 v k.ú Záboří Proseč, z důvodu připravovaného investičního záměru výstavby 

RD. (plné zdůvodnění nesouhlasu je přílohou zápisu) 



RM/344/2019 

RD schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701) z důvodu změny 

poskytovatele služeb na likvidaci odpadů. Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

(dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/345/2019 

RM schvaluje divadelní vystoupení ,,Fantastická žena“, agentury Familie dne 8.1.2020 

z důvodu záměny představení Zelňačka, které bude uvedeno v náhradním termínu, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (informace k představení jsou přílohou zápisu) 

 

RM/346/2019 

RM schvaluje  úhradu nákladů panu Janu Vondrovi do výše 2.000.- Kč spojených se 

změnou č.p., vyvolané místní samosprávou. (materiály ke změně č.p. jsou přílohou 

zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

V Proseči  30.9.2019 

 

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

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

 


