
USNESENÍ č. 24/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5.11. 2019 

v kanceláři starosty města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

Omluven:      Tomáš Háp  

Host:              p. Hloušek 

 

RM/361/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru, v souladu s § 39 odst.1 č.128/200 Sb, v platném 

znění, pronájmu nebytových prostor v majetku města Proseč na adrese náměstí Dr. 

Tošovského 12, 539 44 Proseč (p.p.č.st.27, k.ú. Proseč u Skutče) na úřední desce včetně 

podmínek pronájmu a vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor 

(prodejny). (podmínky a výzva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/362/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2976/1, čast p.p.č. 300/4 a st.p.č. 

236 v k.ú. Česká Rybná, (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/363/2019 

RM schvaluje  zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2638/1 v k.ú. Záboří u Proseče. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/364/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí p. p. č. 1873/8 v k.ú. Proseč u Skutče 

(žádosti je přílohou zápisu) 

 

RM/365/2019 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkoupení p.p.č. 3154  a p.p.č. 2983 v k.ú Česká 

Rybná (žádost je přílohou zápisu) 

 

 



RM/366/2019 

RM schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem č. OŽPZ/19/25363 o poskytnutí finanční 

podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/367/2019 

RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě s Pardubickým krajem č. OSV/19/20557 o 

poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb, podpisem 

dodatku smlouvy je pověřen starosta (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/368/2019 

RM bere na vědomí žádost o podání vysvětlení k platnému územnímu plánu a využití 

pozemků, odpovědí je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/369/2019 

RM schvaluje pořízení uměleckého díla do majetku města – obrazu ,,Vůně domova 

v Pasekách u Proseče“ autora Jaroslava Kloce Peregrina, dalším jednáním je pověřen 

radní Šenkýř. (popis a fotografie uměleckého díla jsou přílohou zápisu) 

 

RM/370/2019 

RM schvaluje smlouvu o dodání radaru DRT300 č.134/20149 s firmou BÁRTEK 

ROZHLASY, s.r.o. (IČ:27781275), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

součásti přílohy) 

 

RM/371/2019 

RM schvaluje prodloužení všech smluv o nájmu bytu, dle přílohy. 

 

RM/372/2019 

RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s firmou DIMATEX CS, spol.s.r.o. (IČ: 

43224245) z důvodu nadbytečnosti. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/373/2019 

RM schvaluje Rozpočtové opatření č.5/RM/2019 (dle přílohy) 

 



RM/374/2019 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2019. (výkaz plnění rozpočtu 

je přílohou zápisu) 

 

RM/375/2019 

RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č.O-62/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace 

a odstranění komunálního odpadu s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.  

(IČ:25951611), podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou 

zápisu) 

 

 

RM/376/2019 

RM bere na vědomí informace ředitele školy k připravované stávce dne 6.11.2019. 

(informace jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

V Proseči  5.11.2019 

 

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

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

 


