
USNESENÍ č. 23/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 14.10. 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 16:00 hodin 

 

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

                   Tomáš Háp  

 

 

RM/347/2019 

RM schvaluje nabídku na vypracování GP rozpracování lokality ,,Vyhlídka“ od p. Ing. 

Igora Fialy. (nabídka je součástí zápisu)  

 

RM/348/2019 

RM bere na vědomí rozsudek ve věci soudního sporu o určení neplatnosti výpovědi 

z pracovního poměru vedeného paní Mgr. Danou Markovou proti Základní škole a 

mateřské škole Proseč. (rozsudek je přílohou zápisu) 

 

RM/349/2019 

RM bere na vědomí nabídku pojištění právní ochrany pro město Proseč od firmy 

D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG (IČ:03450872), dalším jednáním je pověřen starosta. 

(nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/350/2019 

RM schvaluje pojistnou smlouvu s pojišťovnou Allianz a.s. na pojištění odpovědnosti 

zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (pojistná smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/351/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku Jiřího Javůrka (IČ:45516456) na pořízení šesti kusů 

zásahových obleků ,,PATRIOT ELITE“ pro jednotku SDH Proseč, objednávkou je 

pověřen místostarosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/352/2019 

RM schvaluje pravidla pro projekt ,,Participační rozpočet 2020 v Proseči“, pověřuje 

starostu zveřejněním výzvy a formuláře na webových stránkách města a v Prosečském 

zpravodaji. (pravidla jsou přílohou zápisu) 

 

 

RM/353/2019 

RM bere na vědomí náměty klubu seniorů k Programu rozvoje města Proseč na období 

2019-2026. (náměty jsou přílohou zápisu) 

 

 

RM/354/2019 

RM bere na vědomí zápisy z jednání kulturní komise konané dne 26.8.2019 a 

30.9.2019. (zápisy KK je přílohou zápisu) 

 

 

RM/355/2019 

RM schvaluje umístění směrových označníku na ulici Pasecká a Zabořská na základě 

žádosti firmy Ergotep, družstvo invalidů (IČ: 25997815) (žádost a foto jsou přílohou 

zápisu) 

 

 

RM/356/2019 

RM bere na vědomí vyrozumění o odročení jednání u soudu s panem Josefem 

Drahošem. (vyrozumění je přílohou zápisu) 

 

 

RM/357/2019 

RM bere na vědomí dodatek znaleckého posudku č.1934/26/2019 a nové znění 

smlouvy č.2004S18/49 s Státním pozemkovým úřadem (IČ:01312774) a předkládá ho 

k schválení zastupitelstvu města. (směnná smlouva je přílohou zápisu) 

 

 

RM/358/2019 

RM schvaluje uzavření smluv č.ASA50009463 a č.ASA50009464 s firmou Amper 

Market, a.s. (IČ:24128376) o sdružených službách dodávky elektřiny, podpisem smluv 

je pověřen starosta. (návrh smluv je přílohou zápisu) 

 



 

RM/359/2019 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o., (IČ:03165400) na poradenské, 

analytické a konzultační služby a veškerou související administrativu za účelem 

administrace finančních prostředků z programu Ministerstva financí k realizaci 

projektu,, Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/360/2019 

RM schvaluje smlouvu č.19_SOP_01_4121584309 s ČEZ Distribuce, a.s. 

(IČ:24729035) o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 

v rámci akce ,, Přírodní koupací biotop Proseč“ podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 V Proseči 14.10.2019 

 

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

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

 


