
     Zápis č. 27/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. prosince 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč v 7:00 hodin 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

1. Program           1. Organizační záležitosti  

                          2. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 

                          3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 

                          4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

                          5. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 

                          6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 

                          7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 

                          8. Žádost o vyjádření ke jmenování velitele jednotky JSDH Proseč (JPOIII)  

                          9. Poskytnutí dárkových kupónů členům jednotky SDH Proseč 

 

 

 

 

1.Organizační záležitosti 

Předložený program 27. zasedání Rady města Proseč konaného dne 3.prosince 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.  Návrh Obecně závazné vyhláška č. 1/2019 (RM/406/2019) 

Rada města 

RM schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

předkládá ji k projednání a schválení zastupitelstvu města. (vyhláška je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 (RM/407/2019) 

Rada města  

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (vyhláška je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 (RM/408/2019)  

Rada města  

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (vyhláška je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 (RM/409/2019) 

Rada města  

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a předkládá ji k projednání a schválení zastupitelstvu města.  (vyhláška je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 (RM/410/2019) 

Rada města 

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o nočním klidu a předkládá ji k projednání a 

schválení zastupitelstvu města.  (vyhláška je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 (RM/411/2019) 

Rada města  

schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

a předkládá ji k projednání a schválení zastupitelstvu města.  (vyhláška je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

8. Žádost o vyjádření ke jmenování velitele jednotky JSDH Proseč (JPOIII) 

(RM/412/2019) 

Rada města  

bere na vědomí žádost o vyjádření ke jmenování velitelem jednotky JSDH Proseč (JPOIII), Petra 

Džbánka. (žádost a stanovisko jsou přílohou zápisu) 

 

9. Poskytnutí dárkových kupónů členům jednotky SDH Proseč (RM/413/2019) 

Rada města  

schvaluje poskytnutí dárkových kupónů členům jednotky SDH Proseč – zásahovou jednotku za rok 

2019. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 V Proseči  3.12. 2019   

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

 

 


