
 USNESENÍ č. 6/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 16. března 2020 

v zasedací místnosti města Proseč v 17:00 hodin 

 

 

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

Háp 

Hosté: Stanislava Češková (vedoucí pečovatelské služby), Petr Džbánek (velitel JSDH 

Proseč) 

 

 

RM/64/2020 

RM bere na vědomí usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení 

nouzového stavu. (usnesení Vlády ČR č. 194 je přílohou zápisu) 

 

      RM/65/2020 

RM bere na vědomí rozhodnutí starosty města č. 1-4/2020. (rozhodnutí starosty č. 1-

4/2020 jsou přílohou zápisu) 

 

 

RM/66/2020 

RM bere na vědomí informace vedoucí Pečovatelské služby Proseč paní Stanislavy 

Češkové o připravenosti pomoci seniorům v době nouzového stavu i těm, kteří nejsou 

klienty a o současné bezplatné nabídce zajištění nákupů a léků pro seniory, další pomoc 

bude organizována ve spolupráci s hasiči a dobrovolníky. 

 

RM/67/2020 

RM bere na vědomí informace velitele JSDH Proseč pana Petra Džbánka o připravenosti 

pomoci městu s opatřeními Covid-19 a pomoci občanům a seniorům se zajištěním jejich 

potřeb, případně roznáškou potravin, roušek, léků, apod. 

  



RM/68/2020 

RM schvaluje změnu (rozšíření) provozní doby organizační složky Pečovatelská služba 

Proseč (reg. č. služby 2689980) dle přílohy s účinností od 1. 4. 2020, a to z důvodu 

zkvalitnění služeb. (původní a nová pracovní doba jsou přílohou zápisu) 

  

RM/69/2020 

RM schvaluje pořízení bavlněných roušek pro všechny občany města v co nejkratším 

termínu a jejich rozdání pomocí dobrovolníků bezplatně všem občanům, a to z důvodu 

zajištění jejich maximální bezpečnosti a zdraví, a to v souladu s mimořádnými opatřeními 

Vlády ČR, zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 240/2000 

Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů. Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a místostarosta. 

(průvodní dopis k rouškám je přílohou zápisu) 

 

RM/70/2020 

RM schvaluje pořízení hygienického a drogistického zboží a dále ochranných pomůcek 

(dezinfekční gely a mýdla, respirační masky, roušky, rukavice nitril a latex, brýle, štíty, 

ochranné obleky, bezkontaktní teploměry, generátory ozonu, rozprašovače apod.) 

z rozpočtu města Proseč pro jím zřizované jednotky SDH, organizační složky, příspěvkové 

organizace, zaměstnance a občany města, a to v maximálním zájmu zajištění jejich 

bezpečnosti a zdraví, a to v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, zákonem č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a místostarosta. (průvodní dopis 

k rouškám je přílohou zápisu) 

 

 

 

V Proseči 16.3.2020 

 

starosta:  ………………………………… 

 

místostarosta:  ………………………………… 

 

 



 

 

 

  

 


