
USNESENÍ č. 1/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 14.1. 2020 

v kanceláři starosty města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

                      Tomáš Háp  

Host:              p. Hloušek 

 

 

RM/1/2020 

RM schvaluje žádost SDH Miřetín o finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na zakoupení 

reproduktoru s mikrofony. (žádost je přílohou zápisu) 

 

      RM/2/2020 

RM bere na vědomí nabídky firmy VODA CZ SERVICE, s.r.o. (IČ:27545547) a Vodní 

zdroje Ekomonitor spol, s.r.o. (IČ: 15053695) na dávkovací stanici síranu železitého a 

schvaluje jako cenově výhodnější cenovou nabídku firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol, 

s.r.o. (IČ: 15053695), objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (nabídky 

jsou přílohou zápisu) 

 

      RM/3/2020 

RM schvaluje dodatek č.1 Deklarace vzájemné spolupráce města Proseč a Ergotep, 

družstva invalidů (IČ: 25997815),  jehož předmětem je rozšíření vzájemné spolupráce o 

další aktivity, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

      RM/4/2020 

RM schvaluje smlouvu č. 2020002 o zprostředkování umělecké činnosti s uměleckou 

agenturou Gardes, Bc. Stanislav Stebila (IČ: 87982579) na zábavnou talk show ,,Když 

princové jsou na draka“, která proběhne 6.6.2020 v Městském společenském centru 

Sokolovna, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 



RM/5/2020 

RM bere na vědomí nabídku vystoupení hudební skupiny TRIO RIO, starosta prověří další 

nabídky k vystoupení pro seniory.  (nabídka je přílohou zápisu)   

 

RM/6/2020 

RM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o instalaci a provozu bankomatu ze dne 26.3.2012 

s firmou Česká spořitelna, a.s. (IČ:45244782), jehož předmětem je prodloužení provozu 

bankomatu do 26.3.2024, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou 

zápisu) 

 

RM/7/2020 

RM bere na vědomí žádost paní Dr. Jaroslavy Ecler Vobejdové, včetně podpisového archu 

občanů, o změnu dopravního značení na nově opravené komunikaci Podměstská, předáním 

žádosti zástupcům Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Policii ČR je pověřen 

starosta. (dopis s podpisovým archem jsou přílohou zápisu) 

 

RM/8/2020 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy pana Milana Halamky (IČ: 11601388) na zhotovení 

střešního pláště z drážkované krytiny Prefalz P10 na Sokolovně v Proseči, objednávkou je 

pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/9/2020 

RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy pana Milana Halamky (IČ: 11601388) na 

zhotovení střešní krytiny a odvodu systému na Mateřské škole v Proseči. (cenová nabídka 

je přílohou zápisu) 

 

RM/10/2020 

RM bere na vědomí dopis (email) paní Anny Čermákové s žádostí o přehodnocení 

instalovaného osvětlení v ulici Zahradní a znovuzavedení vypínání svítidel veřejného 

osvětlení v noci. (dopis je přílohou zápisu) 

 

 RM/11/2020 

 RM schvaluje dodatek (přílohu) ke smlouvě č. 11-1133-0420 s firmou PCO VIDOCQ   

 s.r.o. (IČ: 42937591) o poskytování bezpečnostní smlouvy, jehož předmětem je zvýšení   

 ceny služeb o 9,4%. (dodatek poskytovatele služeb je přílohou zápisu) 



     

      RM/12/2020 

RM schvaluje smlouvu o realizaci uměleckého výkonu se spolkem Přátelé slunovratu z.s. 

(IČ: 26592576), jejíž předmětem je vystoupení skupiny Marien dne 19.3.2020 v Městském 

společenském centru Sokolovna, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/13/2020 

RM bere na vědomí žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, paní Ing 

Heleny Skálové, přípravou odpovědi v souladu se zákonem je pověřen starosta a 

zaměstnanci Městského úřadu Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/14/2020 

RM schvaluje odměnu za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč pro ředitele Mgr. Josefa Roušara ve výši 45.000,- Kč, odměna bude vyplacena 

z prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných Pardubickým krajem. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/15/2020 

RM schvaluje vydání souhlasu pro pana Ing. Lukáše Hanuse a paní Bc. Lucii Bartošovou  

pro plánovanou výstavbu domácí dílny jako majitele pozemku sousedícího s pozemky 

města. (souhlas je přílohou zápisu) 

 

      RM/16/2020 

RM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2015/1257 ze dne 30.9.2015 uzavřené 

s Českou poštou, s.p., jehož předmětem je ošetření úklidů společné chodby v 1.NP, 

podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/17/2020 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č.1 v čp. 372 k 31.1.2020. (dohoda o 

ukončení je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/18/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkupu části p.p.č. 671/1 v k.ú. Podměstí, ze kterého je 

nově utvořena st. p. č. 150 o výměře 1 m2,  na úřední desce, zveřejněním záměru je pověřen 

Hospodářsko-správní odbor MěÚ Proseč. (žádost o odkupu pozemku je přílohou zápisu) 

 

RM/19/2020 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018 z programu 

Ministerstva zemědělství, podáním žádosti je pověřen starosta. (žádost je součástí přílohy) 

 

 

 

 

      V Proseči  14.1.2020 

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

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

 

 

 

 

 

                                                   

 


