Zápis č. 3/2020
Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 10. února 2020 v kanceláři starosty
města Proseč v 16:00 hodin

Přítomni:

Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Ing. Radek Šenkýř

Omluven:

Tomáš Háp

Host:

p. Hloušek

3. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin

1. Program

1. Organizační záležitosti
2. Výroční zpráva Rybářského spolku Proseč za rok 2019
3. Inventarizační zpráva města Proseč za rok 2019
4. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Proseč za rok 2019
5. Smlouva č. SMLM-095/1168/MS/42/2020 o zřízení věcného břemene
stavby ,,Plynovodní přípojka Proseč, RD, stav.par.č.72“
6. Podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v roce 2020 na „Pořízení dopravního automobilu pro
hasiče města Proseč – Záboří“
7. Cenová nabídka firmy Divadelní technika s.r.o. na akci „Textilní výkryty
stropu jeviště Sokolovny Proseč“
8. Cenová nabídka firmy Martin Lenoch
9. Cenová nabídka firmy PP-GROUP.cz s.r.o.
10. Informaci o neobsazení bytu č. 1 v čp. 372
11. Přidělení bytu č. 1 v čp. 372
12. Smlouva č. OKT/000062/2020SPS s Městem Chrudim na zasílání
varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
13. Smlouva s Lesy České republiky, s.p. (IČ: 42196451), o souhlasu s
provedením údržby Pehlinského potoka
14. Úpravy plateb služeb a nájemného od 10.2.2020 pro nové nájemníky
v bytech zvláštního určení

1. Organizační záležitosti
Předložený program 3. zasedání Rady města Proseč konaného dne 10. února 2020 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. Výroční zpráva Rybářského spolku Proseč za rok 2019 (RM/34/2020)
Rada města
bere na vědomí výroční zprávu Rybářského spolku Proseč za rok 2019. (zpráva je přílohou zápisu)

3. Inventarizační zpráva města Proseč za rok 2019 (RM/35/2020)
Rada města
schvaluje inventarizační zprávu města Proseč za rok 2019 dle přílohy. (kompletní zpráva včetně
příloh je uložena v účtárně městského úřadu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

4. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Proseč za rok 2019 (RM/36/2020)
Rada města
schvaluje inventarizační zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč za
rok 2019 dle přílohy. (kompletní zpráva včetně příloh je uložena v účtárně příspěvkové organizace)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

5. Smlouva č. SMLM-095/1168/MS/42/2020 o zřízení věcného břemene stavby
,,Plynovodní přípojka Proseč, RD, stav.par.č.72“ (RM/37/2020)
Rada města
schvaluje smlouvu č. SMLM-095/1168/MS/42/2020 o zřízení věcného břemene stavby
,,Plynovodní přípojka Proseč, RD, stav.par.č.72“ s organizací Správa a údržba silnic Pardubického
kraje (IČ: 00085031), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

6. Podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v roce 2020 na „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města Proseč
– Záboří“ (RM/38/2020)
Rada města
schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v roce 2020 na „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města Proseč – Záboří“, přípravou a
podáním žádosti je pověřen starosta. (podklady k realizaci podání žádosti jsou součástí zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

7. Cenová nabídka firmy Divadelní technika s.r.o. na akci „Textilní výkryty
stropu jeviště Sokolovny Proseč“ (RM/39/2020)
Rada města
schvaluje cenovou nabídku firmy Divadelní technika s.r.o. (IČ: 25570781) na akci „Textilní
výkryty stropu jeviště Sokolovny Proseč“, objednávkou je pověřen místostarosta. (nabídka je
přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

8. Cenová nabídka firmy Martin Lenoch (RM/40/2020)
Rada města
schvaluje cenovou nabídku firmy Martin Lenoch (IČ: 65207050) na rozvody topení, plynu a hrubé
rozvody vody a odpadu v nebytových prostorách čp. 12 v Proseči, objednávkou je pověřen starosta.
(nabídka je přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

9. Cenová nabídka firmy PP-GROUP.cz s.r.o. (RM/41/2020)
Rada města
schvaluje cenovou nabídku firmy PP-GROUP.cz s.r.o. (IČ: 28829913) na stavební práce spojené
s rekonstrukcí nebytových prostor v čp. 12 v Proseči, objednávkou je pověřen starosta. (nabídka je
přílohou zápisu)
Pro: 3, Zdržel se: 1(Ing.Jan Macháček), Proti: 0

10. Informaci o neobsazení bytu č. 1 v čp. 372 (RM/42/2020)
Rada města
bere na vědomí informaci o neobsazení bytu č. 1 v čp. 372, Proseč panu Rostislavu Zemkovi, který
byl přidělen na základě usnesení RM č. 2/2020 z 28.1.2020, z důvodu zrušení na vlastní žádost.

11. Přidělení bytu č. 1 v čp. 372 (RM/43/2020)
Rada města
schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp. 372 manželům Kovářovým, bytem Česká Rybná 25, Proseč na
dobu určitou do 31. 12. 2020. (žádosti jsou přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

12. Smlouva č. OKT/000062/2020SPS s Městem Chrudim (IČ: 00270211), na
zasílání

varovných

a

výstražných

zpráv

prostřednictvím

SMS

zpráv

(RM/44/2020)
Rada města
schvaluje smlouvu č. OKT/000062/2020SPS s Městem Chrudim (IČ: 00270211),

na zasílání

varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv, podepsáním smlouvy je pověřen
starosta. (smlouva je přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

13. Smlouva s Lesy České republiky, s.p. o souhlasu s provedením údržby
Pehlinského potoka (RM/45/2020)
Rada města
schvaluje smlouvu s Lesy České republiky, s.p. (IČ: 42196451), o souhlasu s provedením údržby
Pehlinského potoka, podpisem smlouvy je pověřen starosta (smlouva je přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

14. Úpravy plateb služeb a nájemného od 10.2.2020 pro nové nájemníky
v bytech zvláštního určení (RM/46/2020)
Rada města
schvaluje úpravy plateb služeb a nájemného od 10.2.2020 pro nové nájemníky v bytech zvláštního
určení. (žádost o úpravu plateb je součástí zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0

V Proseči 10.2.2020
starosta města : ……………………………

