
     Zápis č. 29/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2019 v kanceláři 

starosty města Proseč v 8:00 hodin 

 

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

Host:              p. Hloušek 

 

29. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin. 

 

1. Program                1. Organizační záležitosti  

                                2. Ukončení nájemní smlouvy 

                          3. Přidělení bytu č. 5 v ulici Školní čp. 344 

                          4. Nabídka na odkoupení, směnu nebo pronájem části nemovitosti pod     

                              obecní komunikací (směr Františky) 

                          5. Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

                          6. Uzavření dodatku o ukončení nájemní smlouvy 

                          7. Žádosti majitelů pozemků v Záboří o narovnání majetkoprávních vztahů 

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

                          9. Zálohové platby za stavební parcely v lokalitě ,,Vyhlídka“ 

                         10. Druhá část platby za prodej pozemků v průmyslové zóně 

                         11. Rozpočtové opatření č.7/RM/2019 

                         12.Dodatek č.6 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč 

                         13. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč 

                         14.Darovací smlouvu mezi příspěvkovou organizací Základní škola a  

                              mateřská škola Proseč a PP-GROUP.cz s.r.o. 

                         15.Příkazní smlouvu mezi Městem Proseč (IČ: 00270741) a firmou Blue  

                              Fort s.r.o. 

                         16.Žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu 

                         17.Předkládání návrhu v rámci Participativního rozpočtu 2020 v Proseči 

                         18.Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků mezi městem Proseč  

                              a Pardubickým krajem 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 29. zasedání Rady města Proseč konaného dne 17. 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. Ukončení nájemní smlouvy (RM/420/2019) 

Rada města 

bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s panem Františkem Doležalem z důvodu úmrtí. 

(příloha zápisu) 

 

3. Přidělení bytu č. 5 v ulici Školní čp. 344 (RM/421/2019) 

Rada města 

schvaluje přidělení bytu č. 5 v ulici Školní čp. 344, Proseč paní Haně Vodvárkové  na dobu určitou 

do 31.1.2020. (žádost o umístění do domu je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Nabídka na odkoupení, směnu nebo pronájem části nemovitosti pod obecní 

komunikací (směr Františky) (RM/422/2019) 

Rada města 

bere na vědomí nabídku na odkoupení, směnu nebo pronájem části nemovitosti pod obecní 

komunikací (směr Františky) od pana Miloše Halamky, schvaluje úpravu nabídky na pronájem a 

stanovisko pro odkup či směnu, odpovědí je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

5 Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků  

(RM/423/2019)  

Rada města 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků s panem 

Jaroslavem Novotným z důvodu odkupu pozemků odsouhlaseném ZM/6/2019 dne 10.12.2019. 

(dohoda je přílohou zápisu) 

  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Uzavření dodatku o ukončení nájemní smlouvy (RM/424/2019) 

Rada města 

schvaluje uzavření dodatku o ukončení nájemní smlouvy s panem Danielem Tobiášem. (dohoda je 

přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



 

7. Žádosti majitelů pozemků v Záboří o narovnání majetkoprávních vztahů 

(RM/425/2019) 

Rada města 

bere na vědomí žádosti majitelů pozemků v Záboří o narovnání majetkoprávních vztahů. RM 

schvaluje pořízení GP, objednávkou je pověřen starosta. (žádosti a podklady jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

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

(RM/426/2019) 

Rada města 

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

statistika knihovny je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Zálohové platby za stavební parcely v lokalitě ,,Vyhlídka“ (RM/427/2019) 

Rada města 

bere na vědomí informace starosty, že zálohové platby za stavební parcely v lokalitě ,,Vyhlídka“,  

budou součástí příjmové části rozpočtu města až v roce  2020. 

 

10. Druhá část platby za prodej pozemků v průmyslové zóně (RM/428/2019) 

Rada města 

bere na vědomí informace starosty, že druhá část platby za prodej pozemků v průmyslové zóně 

bude součástí příjmové části rozpočtu města až v roce 2020. 

 

 

11. Rozpočtové opatření č.7/RM/2019 (RM/429/2019) 

Rada města 

schvaluje rozpočtové opatření č.7/RM/2019 dle přílohy. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



12. Dodatek č.6 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč 

(RM/430/2019) 

Rada města 

schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně převzetí 

odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití případně odstranění s účinností od 1.4.2013 včetně 

dodatků s firmou Recycling-kovové odpady a.s., (IČ: 25252852), jehož předmětem je změna ceníků 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč (RM/431/2019) 

Rada města 

schvaluje protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč dle přílohy. (protokol je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Darovací smlouva mezi příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská 

škola Proseč a PP-GROUP.cz s.r.o. (RM/432/2019) 

Rada města 

schvaluje darovací smlouvu mezi příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Proseč 

a PP-GROUP.cz s.r.o. (IČ:28829913), jejíž předmětem je poskytnutí účelového daru ve výši 3.999,- 

Kč pro financování hraček a učebních pomůcek pro děti mateřské školy. (smlouva je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Příkazní smlouvu mezi Městem Proseč (IČ: 00270741) a firmou Blue Fort 

s.r.o. (RM/433/2019) 

Rada města 

schvaluje příkazní smlouvu mezi Městem Proseč (IČ: 00270741) a firmou Blue Fort s.r.o. (IČ: 

28798058), jejíž předmětem je dotační management projektu ,,Pořízení požárního vozidla pro město 

Proseč“, podepsáním smlouvy je pověřen starosta. (příkazní smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



16. Žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu (RM/434/2019) 

Rada města 

schvaluje žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu č.p. 20 v České Rybné pana Ing. 

Kukala Radana. (žádost je součástí přílohy) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

17. Předkládání návrhu v rámci Participativního rozpočtu 2020 v Proseči 

(RM/435/2019) 

Rada města 

schvaluje předkládání návrhu v rámci Participativního rozpočtu 2020 v Proseči s termínem do 

31.1.2020. (informace a formulář jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

18. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků mezi městem Proseč a 

Pardubickým krajem (RM/436/2019) 

Rada města 

schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků mezi městem Proseč a Pardubickým 

krajem na úřední desce. (sdělení záměru je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

V Proseči  10.12.2019 

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

 



 


