
     Zápis č. 28/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 10. prosince 2019 v kanceláři 

starosty města Proseč v 16:00 hodin 

 

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

Host:              p. Hloušek 

 

28. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin. 

 

1. Program                1. Organizační záležitosti  

                                2. Pronájem nebytových prostor na adrese náměstí Dr. Tošovského 12 

                          3. Prodloužení smlouvy dle přílohy 

                          4. Dodatky č.1 ke smlouvě č.23-AB-BŠ a č.14/10/09 s firmou ista Česká       

                              republika s.r.o 

                          5. Souhlasné vyjádření akce ,,Proseč – místní část Česká Rybná, rozšíření  

                              vodovodu“ 

                          6. Cenová nabídka na PD ,,Obecní dům Paseky“ 

                          7. Přijetí daru od firmy Stavitelství Trynkl, s.r.o. a Granita s.r.o. pro  

                              příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Proseč 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 28. zasedání Rady města Proseč konaného dne 10.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. Pronájem nebytových prostor na adrese náměstí Dr. Tošovského 12 

(RM/414/2019) 

Rada města 

RM bere na vědomí protokol z otevírání a hodnocení nabídek na pronájem nebytových prostor na 

adrese náměstí Dr. Tošovského 12 a schvaluje pronájem prostor jedinému zájemci panu Petru 

Macháčkovi, který podal žádost, dle platných podmínek výběrové řízení. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na jméno zájemce nebo na jeho nově založenou firmu s účinností od 1.4.2020 na dobu 5 

let. (protokol z otevírání a hodnocení nabídek je součástí zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Macháček), Proti: 0 



Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o 

obcích, informoval člen rady Ing. Jan Macháček členy rady o možném střetu zájmů a zdržel se 

hlasování. 

 

3. Prodloužení smlouvy dle přílohy (RM/415/2019) 

Rada města 

RM schvaluje prodloužení smlouvy dle přílohy. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

4. Dodatky č.1 ke smlouvě č.23-AB-BŠ a č.14/10/09 s firmou ista Česká 

republika s.r.o (RM/416/2019) 

Rada města  

RM schvaluje dodatky č.1 ke smlouvě č.23-AB-BŠ ze dne 4.12. 2016 a č.14/10/09 vs 539/13 ze 

dne 18.11.2009 s firmou ista Česká republika s.r.o. (IČ: 61056758), podpisem dodatků je pověřen 

starosta. (dodatky jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

5. Souhlasné vyjádření akce ,,Proseč – místní část Česká Rybná, rozšíření 

vodovodu“ (RM/417/2019)  

Rada města  

RM schvaluje souhlasné vyjádření akce ,,Proseč – místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“, 

vyjádřením je pověřen starosta. (souhlasné vyjádření je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Cenová nabídka na PD ,,Obecní dům Paseky“ 

Rada města 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy JKS SUBAX s.r.o. (IČ: 28831471) na zpracování 

projektové dokumentace na akci ,,Obecní dům Paseky“, objednávkou je pověřen starosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu)  

  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Přijetí daru od firmy Stavitelství Trynkl, s.r.o. a Granita s.r.o. pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Proseč (RM/419/2019) 

Rada města 

RM schvaluje přijetí daru od firmy Stavitelství Trynkl, s.r.o. (IČ: 28796322) a Granita s.r.o. (IČ: 

45270741), pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Proseč. (darovací 

smlouvy jsou přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

V Proseči  10.12.2019 

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

 

 


