
Zápis č. 13/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč  

 

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

13. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:30 hodin. 

 

Program:    1.  Organizační záležitosti 

2. Podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“ 

3. Podání individuální žádosti o dotaci na akci „Odstranění znečištění a závad 

na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v 

souvislosti s výstavbou dálnice D35“ 

4. Podání individuální žádosti o dotaci včetně záštity hejtmana na akci 

„ŠumSadu 2020“ 

5. Podání individuální žádosti o dotaci na akci „Veřejné WC Česká Rybná“ 

Rozpočtové změny  

6. Podání individuální žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové hry za Sokolovnou v Proseči“   

7. Podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Proseč“  

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 13. zasedání Rady města Proseč konaného dne 9. června 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. 

 

Starosta města informoval členy rady o přípravě žádostí o dotace v rámci vypsaných výzev na 

připravované projekty města, jejichž podání by měla formálně schválit alespoň rada města. 

Všechny projekty jsou v souladu s Programem rozvoje města Proseč na období 2019 až 2026. 

 

2. Podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“ 

(RM/133/2020) 

Rada města  

schvaluje 



podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“ v rámci výzvy č. 4 (PRV) 

vypsané MAS Litomyšlsko, podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva a žádost jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Podání individuální žádosti o dotaci na akci „Odstranění znečištění a závad na  

komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou  

v souvislosti s výstavbou dálnice D35“ (RM/134/2020) 

 

Rada města  

schvaluje 

podání individuální žádosti o dotaci na akci „Odstranění znečištění a závad na  

komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou  

v souvislosti s výstavbou dálnice D35“ z finančních prostředků Pardubického kraje, podáním 

žádosti je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Podání individuální žádosti o dotaci včetně záštity hejtmana na akci 

„ŠumSadu 2020“ (RM/135/2020) 

Rada města  

schvaluje 

podání individuální žádosti o dotaci včetně záštity hejtmana na akci „ŠumSadu 2020“ z finančních 

prostředků Pardubického kraje, podáním žádosti je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Podání individuální žádosti o dotaci na akci „Veřejné WC Česká Rybná“ 

(RM/136/2020) 

Rada města  

schvaluje 



podání individuální žádosti o dotaci na akci „Veřejné WC Česká Rybná“ z finančních prostředků 

Pardubického kraje, podáním žádosti je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Podání individuální žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ (RM/137/2020) 

Rada města  

schvaluje 

podání individuální žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za 

Sokolovnou v Proseči“ z finančních prostředků Pardubického kraje, podáním žádosti je pověřen 

starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Proseč“ (RM/138/2020) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Proseč“ z Nadace ČEZ v rámci programu Oranžové 

hřiště, podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva a žádost jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 
 

V Proseči 9. 6. 2020 

    starosta města: ……………………………………… 


