
USNESENÍ č. 9/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 20. dubna 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, Jan Poslušný, Ing. Radek Šenkýř, Tomáš 

Háp 

 

RM/86/2020 

RM bere na vědomí písemnou zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k veřejné zakázce 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“ a schvaluje výběr dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, 

kterým je firma KAVE Bau s.r.o. (IČ: 24135658) s cenou 6.494.667,22 Kč bez DPH. Podpisem 

smlouvy o dílo je pověřen starosta. (protokoly, písemná zpráva a rozhodnutí jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/87/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Česká Rybná s Lesy ČR dle přílohy 

na úřední desce a vypracování znaleckého posudku na směňující pozemky pro další jednání 

zastupitelstva města. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/88/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná. 

(žádost je přílohou zápisu) 



RM/89/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 104 v k.ú. Podměstí a části 

pozemku p.č. 1901 v k.ú. Proseč u Skutče. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/90/2020 

RM schvaluje souhlasné stanovisko akce „Proseč – místní část Česká Rybná, rozšíření 

vodovodu“ pro potřeby vydání stavebního povolení. (žádost VS Chrudim včetně situace jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/91/2020 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2001194/VB/01 název stavby: „Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – 

přeložka vn“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/92/2020 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2018183/VB3, Martinice u Skutče, ppč., 840/1, 842 – knn se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/93/2020 

RM schvaluje přistoupení do systému certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích FSC 

formou vstupu do stávající certifikované skupiny „FSC-SY“, náklady spojené s certifikací 

budou vyváženy ekonomickými, ekologickými a sociálními přínosy. Podpisem smlouvy o 

přistoupení a spolupráci ve skupině „FSC-SY“ uzavřenou mezi Ing. Milanem Hronem a 

městem Proseč, jako vlastníkem lesů je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/94/2020 

RM bere na vědomí dopis hejtmana Pardubického kraje o postupném ukončení zásobování 

ochrannými pomůckami a nutnosti připravovat se na zabezpečování těchto pomůcek pro vlastní 

činnosti z vlastních zdrojů. (dopis je přílohou zápisu) 



RM/95/2020 

RM schvaluje demolici objektu čp. 16 (st.p. 33 k.ú. Proseč u Skutče) v majetku města z důvodu 

jeho havarijního stavu a vysoké finanční náročnosti oprav a zajištění bezpečnosti zdraví a 

majetku v okolí nemovitosti. 

 

RM/96/2020 

RM schvaluje kupní smlouvu č. 9420000990/2020 s GasNet, s.r.o. (IČ: 272955567) na 

odkoupení plynové přípojky k objektu čp. 16, a to v souvislosti s plánovanou demolicí objektu 

čp. 16, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh kupní smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/97/2020 

RM schvaluje smlouvu č. Z_S14_12_8120074350 s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) na 

přeložku a demontáž nn přípojky k objektu čp. 16, a to v souvislosti s plánovanou demolicí 

objektu čp. 16, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh kupní smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 20. 4. 2020 

 

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

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

 


