
Zápis č. 25/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. listopadu 2019 v kanceláři 

starosty města Proseč 

 

 

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

Omluven:      Tomáš Háp  

Host:              p. Hloušek (zastupitel) 

 

25. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:00 hodin. 

 

 

 

1. Program           1. Organizační záležitosti  

                          2. Protokol č.10/2019 o výsledku řádné kontroly MÚ Chrudim na oddělení   

                              Matrik  

                          3. Interpelace na Roberta Plagu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy,  

                              ve věci podpory výstavby sportovní haly  

                          4. Stanovení výše stočného pro rok 2020 pro lokality Proseč, Podměstí,               

                              Záboří a Bor u Skutče 

                          5. Zápis z kulturní komise ze dne 21.10.2019  

                          6. Informace starosty o vyhlášených dotačních programech Pardubického   

                              kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

                          7. Nabídka pojištění právní ochrany firmy D.A.S. Rechtsschutz AG 

                          8. Připojení se dne 17.listopadu k celorepublikové akci, zvonění zvonů a   

                              zaznění vzkazu Paměti národa k výročí sametové revoluce  

                          9. Žádost příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Proseč o    

                              schválení věcného daru do žákovské knihovny  

                        10. Informaci spolku Naše Martinice k vznesenému dotazu týkající se značek   

                              podél komunikace  

                        11. Informaci o neobsazení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344  

                        12. Přidělení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344  

                        13. Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty  

                        14. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2624/2 v k.ú. Záboří u Proseče   

                        15. Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1554/2 v k.ú. Proseč u Skutče 

 

 

 

 

 



1.Organizační záležitosti 

Předložený program 25. zasedání Rady města Proseč konaného dne 12. listopadu 2019 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu 

byl Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

2.  Protokol č.10/2019 o výsledku řádné kontroly MÚ Chrudim na oddělení 

matrik (RM/377/2019) 

Rada města  

bere na vědomí protokol č.10/2019 o výsledku řádné kontroly MÚ Chrudim na oddělení matrik 

kontrolou provedenou dne 17.9.2019. (protokol je přílohou zápisu) 

3. Interpelace na Roberta Plagu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ve 

věci podpory výstavby sportovní haly (RM/378/2019) 

Rada města  

bere na vědomí interpelaci na Roberta Plagu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ve věci 

podpory výstavby sportovní haly pro obce do 10 000 obyvatel. (interpelace včetně odpovědi jsou 

přílohou zápisu) 

4. Stanovení výše stočného pro rok 2020 pro lokality Proseč, Podměstí, Záboří a 

Bor u Skutče (RM/379/2019)  

Rada města  

schvaluje stanovení výše stočného pro rok 2020 pro lokality Proseč, Podměstí, Záboří a Bor u 

Skutče. (příloha zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Zápis z kulturní komise ze dne 21.10.2019 (RM/380/2019) 

Rada města  

bere na vědomí zápis z kulturní komise ze dne 21.10.2019 (zápis je přílohou zápisu) 

 

6. Informace starosty o vyhlášených dotačních programech Pardubického kraje 

v oblasti sportu a volnočasových aktivit (RM/381/2019) 

Rada města 

bere na vědomí informace starosty o vyhlášených dotačních programech Pardubického kraje 

v oblasti sportu a volnočasových aktivit. (přehled výzev je přílohou zápisu) 

 

 



7. Nabídka pojištění právní ochrany firmy DAS (RM/382/2019) 

Rada města  

schvaluje nabídku pojištění právní ochrany firmy D.A.S. Rechtsschutz AG (IČ:03450872) pro 

Město Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu). 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

8. Připojení se dne 17.listopadu k celorepublikové akci, zvonění zvonů a zaznění 

vzkazu Paměti národa k výročí sametové revoluce (RM/383/2019) 

Rada města  

schvaluje připojení se dne 17.listopadu k celorepublikové akci, zvonění zvonů a zaznění vzkazu 

Paměti národa k výročí sametové revoluce. (materiál je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

9. Žádost příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Proseč o 

schválení věcného daru do žákovské knihovny (žádost je přílohou zápisu) 

(RM/384/2019) 

Rada města 

schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Proseč o schválení 

věcného daru do žákovské knihovny v hodnotě 10 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

10. Informaci spolku Naše Martinice k vznesenému dotazu týkající se značek 

podél komunikace (RM/385/2019) 

Rada města  

bere na vědomí informaci spolku Naše Martinice k vznesenému dotazu týkající se značek podél 

komunikace. (vysvětlení je přílohou zápisu) 

 

 

 



11. Informaci o neobsazení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344, Proseč paní 

(RM/386/2019) 

Rada města  

bere na vědomí informaci o neobsazení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344, Proseč paní Duškové, 

který byl přidělen na základě usnesení RM č. 22/2019 z 30.9.2019, z důvodu zhoršení zdravotního 

stavu, sděleno telefonicky sociální pracovnicí nemocnice Havlíčkův Brod. 

 

 

12. Přidělení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344 (RM/387/2019) 

Rada města 

schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Školní čp. 344, Proseč paní Sylvě Hlaváčové  roz. Kašparové 

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

 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty 

(RM/388/2019) 

Rada města  

bere na vědomí rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty ve výši 30 000,- 

Kč za překročení emisních limitů v ukazateli P a NL na ČOV Proseč ze dne 11.11.2019. Starosta a 

místostarosta jsou pověřeni zajištěním cenové nabídky na instalaci dávkovače síranu železitého, 

který by mohl zvýšené hodnoty a zapracováním této investice do rozpočtu města na rok 2020. 

(rozhodnutí je přílohou zápisu) 

 

 

14. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2624/2 v k.ú. Záboří u Proseče 

(RM/389/2019) 

Rada města 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2624/2 v k.ú. Záboří u Proseče. (sdělení záměru 

je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



15. Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1554/2 v k.ú. Proseč u Skutče 

(RM/390/2019) 

Rada města 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1554/2 v k.ú. Proseč u Skutče. (sdělení záměru je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Proseči  12.11. 2019   

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

 

 


