
USNESENÍ č. 10/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 23. dubna 2020 v 15.00 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/98/2020 

RM schvaluje pořízení antibakteriálních mýdel a hygienických gelů spolufinancovaných z 

poskytnutého příspěvku Nadace ČEZ, v rámci preventivních opatření, pro občany města a 

jejich rozdání pomocí dobrovolníků 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. (smlouva o poskytnutí 

nadačního příspěvku a cenová nabídka jsou přílohou zápisu) 

 

RM/99/2020 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění akce „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH 

města Proseč“ určené pro JPO V – Záboří – Proseč (č. jednotky 531397) a schvaluje vyloučení 

dodavatelů HAGEMAN, a.s., (IČ: 268 26 925) a AUTO POKORNÝ, s.r.o., (IČ: 255 12 579) 

pro nesplnění zadávacích podmínek a schvaluje výběr dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, 

kterým je firma MotoTrade VM s.r.o. (IČ: 288 22 498) s cenou 834.168,59 Kč bez DPH. 



Podpisem kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení je pověřen starosta. (protokol a 

oznámení o vyloučení dodavatelů a o výběru nejvhodnější nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/100/2020 

RM schvaluje stanovení výše stočného pro rok 2020 pro lokality Proseč, Podměstí, Záboří a 

Bor u Skutče s účinností od 1.5.2020. (oznámení je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 23. 4. 2020 

 

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

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

 


