
 USNESENÍ č. 7/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 27. března 2020 ve 20.00 hodin 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to konkrétně v souladu s § 

93 odst. 2, zákona o obcích, a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 274 ze dne 23. 3. 2020, 

publikovaného pod č. 122/2020 Sb., kterým rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve 

smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje konat jednání 

rady města vzdáleným způsobem, bez osobní přítomnosti členů rady. 

 

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

Omluveni: Jan Poslušný 

 

RM/71/2020 

RM bere na vědomí ukončení činnosti odborného lesního hospodáře Ing. Ctirada Šplíchala ke 

dni 31. 3. 2020 na základě vlastní žádosti z důvodu ukončení činnosti. 

 

RM/72/2020 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. 

Milanem Hronem s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou, podpisem smlouvy a oznámením 

změny OLH na příslušném odboru ORP Chrudim je pověřen starosta. (návrh smlouvy a platná 

licence OLH jsou přílohou zápisu) 

 

RM/73/2020 

RM schvaluje uzavření smlouvy příkazní o hospodaření na lesním majetku města Proseč s Ing. 

Petrem Kučerou s účinností od 1. 4. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2022, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 



RM/74/2020 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z grantu Nadace ČEZ v rámci 

programu Krizová pomoc 2020 na projekt „Ochrana zdraví občanů města Proseč“, podpisem 

smlouvy, v případě akceptace žádosti, je pověřen starosta. (podmínky programu a žádost jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/75/2020 

RM schvaluje souhlasné stanovisko k dočasnému užití pozemků p.č. 100/2, 248/10, 271/1, 

278/6, 100/1, 2977/21, 297/25 a 312 v k.ú. Česká Rybná s Lesy České republiky s.p., z důvodu 

realizace akce „Pehlinský potok, ř.km 0,590-1,435“, jejíž předmětem je odstranění usazeného 

sedimentu, kácení náletových křovin a opravě opevnění koryta potoka. (žádost o stanovisko, 

popis akce a smlouva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/76/2020 

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu v bytu čp. 298 s panem Mgr. Václavem 

Mikuleckým ke dni 30. 4. 2020, podpisem dohody je pověřen starosta. (žádost o ukončení a 

návrh dohody jsou přílohou zápisu) 

 

RM/77/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2621/7 k.ú. Záboří u Proseče na úřední desce. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/78/2020 

RM schvaluje inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2019 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/79/2020 

RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

za rok 2019, včetně výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Proseč za rok 2019 

ve výši 19.464,90 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. (protokol je přílohou zápisu) 

 



RM/80/2020 

RM schvaluje aktualizaci dokumentů Standardy, Organizační řád, Provozní řád a Personální 

zajištění služby organizační složky Pečovatelská služba Proseč (reg. č. služby 2689980) 

s účinností od 1. 4. 2020. (aktualizované dokumenty jsou přílohou zápisu) 

 

RM/81/2020 

RM pověřuje starostu města zahájením jednání s podnikatelskými subjekty, které mají 

v pronájmu nebytové prostory v majetku města o možné kompenzaci, prominutí nájmu, 

případně jiné pomoci ze strany města v souvislosti s přerušením jejich činnosti v rámci opatření 

Covid-19. 

 

RM/82/2020 

RM schvaluje pořízení dezinfekce na ruce Anti-COVID pro občany města a jejich rozdání do 

všech domácností pomocí dobrovolných hasičů bezplatně, 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 dezinfekci 

je přílohou zápisu) 

 

RM/83/2020 

RM schvaluje pořízení 10.000 kusů respirátorů KN95 za cenu 2 USD (bez dopravy) ve 

spolupráci s městem Hlinsko, přímým nákupem z Číny 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.  

Dalším jednáním je pověřen starosta. (prohlášení o shodě od výrobce je součástí přílohy) 

 

V Proseči dne 27. 3. 2020 

                                                          starosta:  ………………………………… 

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



 


