
 USNESENÍ č. 2/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28.1. 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/20/2020 

RM schvaluje návrhy a pořízení dresů od firmy JER53Y pro Florbalové družstvo ZŠ 

Proseč, objednávkou je pověřen starosta. (návrhy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/21/2020 

RM schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny ZRNÍ s.r.o. (IČ: 

01664051), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/22/2020 

RM schvaluje žádost na podporu v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2020. 

Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 

investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací – dotace č.1 na projekt 

,,Rekonstrukce sportoviště pro volejbal a nohejbal za Sokolovnou v Proseči“, dotace č.2 na 

projekt ,,Výměna podlahy v herně stolního tenisu v Proseči“ a žádost na  podporu kultury a 

památkové péče v Pardubickém kraji, podprogram 1B, projekt ,,Šumsadu 2020“ a 

podprogram 1A, projekt ,,Den řemesel 2020“ z grantu a programu Pardubického kraje, 

přípravou a podáním žádosti je pověřen starosta. (popis projektů je přílohou zápisu) 

 

RM/23/2020 

RM schvaluje podání žádosti na projekty ,,Vybavení odborných učeben pavilonu 

odborných učeben školy Proseč“ a ,,Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu 

odborných učeben školy Proseč“, v rámci výzvy MAS Litomyšlsko O.P.S, přípravou a 

podáním žádosti je pověřen starosta. (popis projektů je přílohou zápisu) 

 

 



RM/24/2020 

RM bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby, 

Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče, (IČ:64783448) proti městu Proseč, 

(IČ:00270741) a Státnímu pozemkovému úřadu (IČ:01312774) o určení vlastnického práva 

státu k nemovitostem a předkládá ho k projednání zastupitelstvu města Proseč.  (rozsudek 

je přílohou zápisu) 

 

RM/25/2020 

RM schvaluje přidělení bytu č.1 v čp. 372 Proseč, panu Rostislavu Zemkovi na dobu 

určitou do 31.12.2020. (žádost o umístění do domu je přílohou zápisu) 

 

RM/26/2020 

RM schvaluje přijetí daru od firmy Iveco Czech Republic, a.s. (IČ:48171131) pro 

Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Proseč. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/27/2020 

RM bere na vědomí zápis ze schůzky kulturní komise ze dne 20.1.2020. (zápis ze schůzky 

je přílohou zápisu) 

 

 

RM/28/2020 

RM bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019. (výkaz je přílohou 

zápisu) 

 

 

RM/29/2020 

RM schvaluje partnerskou smlouvu se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale, 

(IČ:70935840) o spolupráci při pořádání akce ,,Cyklo Maštale 2020“, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (partnerská smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/30/2020 

RM schvaluje souhlasné stanovisko a podmínky na základě žádosti firmy PEN projekty, 

s.r.o. (IČ: 26011701), o vyjádření k umístění stavby a k existenci sítí v rámci akce ,,Proseč 

Podměstská rekonstrukce knn“. (žádost a souhlasné stanovisko jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



 

RM/31/2020 

RM schvaluje žádost spolku Lungta připojení se k akci ,,Vlajka pro Tibet“, která se koná 

10.3.2020. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/32/2020 

RM schvaluje příkazní smlouvu od firmy VIA Consult a.s. (IČ: 25084275) na komplexní 

organizační a věcné zajištění zadávacího zařízení k veřejné zakázce ,,Kanalizace Proseč – 

VI .etapa“  (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/33/2020 

RM schvaluje při výkonu působnosti valné hromady společnosti Kadlec a spol., spol. s r.o. 

(IČ: 15053466) podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku změnou 

zakladatelské listiny a odvolává jediného jednatele, paní Danu Macháčkovou (dat. nar. 28. 

února 1958), a jmenuje nové jednatele společnosti, starostu Ing. Jana Macháčka (dat. nar. 

14. března 1978) a místostarostu Miloslava Hurycha (dat. nar. 22. srpna 1974), k provedení 

usnesení byl pověřen starosta města. (notářský zápis je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 

V Proseči  28.1.2020 

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

                                                   

 

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

 

 

 

 

 

                                                   

 


