
     Zápis č. 26/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. listopadu 2019 v kanceláři 

starosty města Proseč v 7:00 hodin 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

1. Program           1. Organizační záležitosti  

                          2. Interpelace na Ing. Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, ve   

                                          věci dotací na sportoviště 

                          3. Dopis paní……….., dopis předán v kopii na pověřený stavební   

                                          úřad 

                          4. Smlouva s Agenturou Familie, na představení ,,Zelňačka“ 

                          5. Návrh rozpočtového provizória města Proseč na rok 2020 

                          6. Rozpočtový výhled do roku 2023 příspěvkové organizace Základní škola    

                              a mateřská škola Proseč 

                          7. Rozpočtové opatření č.6/RM/2019 

                          8. Cenová nabídka firmy Bonita Group Service s.r.o., na pořízení nových  

                              herních prvků pro dětské hřiště Záboří 

                          9. Zápis z dílčího přezkoumání města Proseč, provedené zástupci Krajského  

                              úřadu Pardubického kraje 

                        10. Cenová nabídka na instalaci dávkovacího čerpadla síranu železitého od  

                              firmy VODA CZ SERVICE 

                        11. Odmítnutí dotace z IROP projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003689  

                             ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ 

                        12. Nová otevírací doba Městské knihovny Proseč s účinností od 1.1.2020 

                        13. Žádost spolku P.A.S.E.K.Y – 2017 z. s. o umístění ,,Vánočního    

                              Paseckého stromu“ 

                        14. Sleva ve výši 100 procent za pronájem veřejného prostranství pro  

                              prodejní stánky jarmarku v rámci městské akce „Hvězdný advent  

                              v Proseči“ 

                        15. Zápis č.3/2019 kontrolního výboru města Proseč  

                        16. Žádost o pozastavení platby stočného 

 

 

 



 

 

 

1.Organizační záležitosti 

Předložený program 26. zasedání Rady města Proseč konaného dne 26. 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.  Interpelace na Ing. Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, ve věci 

dotací na sportoviště (RM/391/2019) 

Rada města 

RM bere na vědomí interpelaci na Ing. Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, ve věci 

dotací na sportoviště, konkrétně pro žadatele do 10 tis. obyvatel. (interpelace včetně odpovědi jsou 

přílohou zápisu) 

  

 

3. Dopis paní Aleny Kučerové, dopis předán v kopii na pověřený stavební úřad 

(RM/392/2019) 

Rada města  

bere na vědomí dopis paní Aleny Kučerové, dopis předán v kopii na pověřený stavební úřad. 

(dopis je přílohou zápisu) 

 

 

4. Smlouva s Agenturou Familie, na představení ,,Zelňačka“ (RM/393/2019)  

Rada města  

schvaluje smlouvu s Agenturou Familie (IČ: 67380441) na představení ,,Zelňačka“, které proběhne 

v novém termínu dne 6. 5. 2020. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

5. Návrh rozpočtového provizória města Proseč na rok 2020 (RM/394/2019) 

Rada města  

schvaluje návrh rozpočtového provizória města Proseč na rok 2020 (rozpočtové provizorium je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

6. Rozpočtový výhled do roku 2023 příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč (RM/395/2019) 

Rada města 

schvaluje rozpočtový výhled do roku 2023 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč. (příloha zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Rozpočtové opatření č.6/RM/2019 (RM/396/2019) 

Rada města  

schvaluje rozpočtové opatření č.6/RM/2019 dle přílohy. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Cenová nabídka firmy Bonita Group Service s.r.o., na pořízení nových 

herních prvků pro dětské hřiště Záboří (RM/397/2019) 

Rada města  

schvaluje cenovou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. (IČO: 27738795) na pořízení nových 

herních prvků pro dětské hřiště Záboří, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Zápis z dílčího přezkoumání města Proseč, provedené zástupci Krajského 

úřadu Pardubického kraje (RM/398/2019) 

Rada města 

bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání města Proseč, provedené zástupci Krajského úřadu 

Pardubického kraje dne 25.11.2019. (zápis je přílohou zápisu) 

 

10. Cenová nabídka na instalaci dávkovacího čerpadla síranu železitého od 

firmy VODA CZ SERVICE (RM/399/2019) 

Rada města  



bere na vědomí cenovou nabídku na instalaci dávkovacího čerpadla síranu železitého od firmy 

VODA CZ SERVICE, s.r.o. (IČO:27545547) a informace místostarosty o zajištění dalších nabídek 

k budoucímu projednání. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

11. Odmítnutí dotace z IROP projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003689 

,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ (RM/400/2019) 

Rada města  

schvaluje odmítnutí dotace z IROP projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003689 ,,Dostavba 

pavilonu odborných učeben školy Proseč“ z důvodu realizace projektu již z jiné dotace, odpovědí je 

pověřen starosta obce. (dopis ředitele odboru MMR je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Nová otevírací doba Městské knihovny Proseč s účinností od 1.1.2020 

(RM/401/2019) 

Rada města 

schvaluje novou otevírací dobu Městské knihovny Proseč s účinností od 1.1.2020. (návrh otevírací 

doby je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Žádost spolku P.A.S.E.K.Y – 2017 z. s. o umístění ,,Vánočního Paseckého 

stromu“ (RM/402/2019) 

Rada města  

schvaluje žádost spolku P.A.S.E.K.Y – 2017 z. s. o umístění ,,Vánočního Paseckého stromu“ na 

náměstí Dr. Tošovského v termínu od 30.11.2019 do ledna 2020. ((žádost je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

14. Sleva ve výši 100 procent za pronájem veřejného prostranství pro prodejní 

stánky jarmarku v rámci městské akce „Hvězdný advent v Proseči“ 

(RM/403/2019) 

Rada města 



schvaluje slevu ve výši 100 procent za pronájem veřejného prostranství pro prodejní stánky 

jarmarku v rámci městské akce „Hvězdný advent v Proseči“, která se koná v sobotu 30. 11. 2019. 

(plakát akce je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Zápis č.3/2019 kontrolního výboru města Proseč (RM/404/2019) 

Rada města 

bere na vědomí zápis č.3/2019 kontrolního výboru města Proseč, vypracováním odpovědi na 

dotazy je pověřen starosta. (zápis z provedené kontroly je přílohou zápisu) 

 

16. Žádost o pozastavení platby stočného (RM/405/2019) 

Rada města 

schvaluje žádost o pozastavení platby stočného paní Věry Faltové (žádost je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Proseči  26.11. 2019   

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

 

 


