
USNESENÍ č. 15/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 17. června 2020 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

RM/156/2020 

RM bere na vědomí dopis ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci 

oznámení přípravy dotačních titulů, které se týkají obnovy či vybudování tůní a mokřadů, 

revitalizace a renaturace toků a také budování nových zdrojů vody či přivaděčů, včetně 

rozvodných sítí pitné vody a hospodaření s dešťovou vodu. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/157/2020 

RM schvaluje aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště města Proseč s účinností od 1. 8. 2020, 

na základě novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

(návrh řádu je přílohou zápisu) 

 

RM/158/2020 

RM schvaluje návrh variantní řešení majetkoprávního narovnání s  ve 

vztahu k vedení kabelu VO v rámci akce „Veřejné osvětlení Paseky“, dalším jednáním je 

pověřen starosta. (variantní řešení je přílohou zápisu) 

 

RM/159/2020 

RM schvaluje řešit ochranu veškeré zemědělské propachtované půdy v majetku města 

bezodkladným uzavřením dodatků ke všem pachtovním smlouvám s doplňujícím textem 

v příloze, uzavřením dodatků je pověřen starosta. 

 



RM/160/2020 

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace v rámci akce 

„Revitalizace vodních ploch v majetku města Proseč“, dalším jednáním je pověřen starosta. 

 

RM/161/2020 

RM schvaluje stanovisko k žádostem o prodej či směnu pozemků pro jednání zastupitelstva 

města. (stanovisko finančního výboru a návrh usnesení jsou přílohou zápisu) 

 

RM/162/2020 

RM schvaluje stanovení výše poskytnutí finančních dotací pro spolky a organizace pro jednání 

zastupitelstva města. (tabulka je přílohou zápisu) 

 

RM/163/2020 

RM bere na vědomí protokol příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) provedené na 

základě pověření zřizovatele obce Proseč a vedoucího kontroly, starosty Ing. Jana Macháčka. 

(protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/164/2020 

RM schvaluje žádost firmy Wake up Coffee s.r.o. o dočasné umístění reklamního billboardu 

na náměstí Dr. Tošovského dle návrhu. (žádost a návrh jsou přílohou zápisu) 

 

RM/165/2020 

RM schvaluje smlouvu o provedení pronájmu mobilního pódia a zastřešení pro kulturní 

produkci města Proseč s Petrem Hegenbarthem, (IČ: 11149906) na festival „Šumsadu“, který 

se bude konat ve dnech 14. 8. – 15. 8. 2020, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 



RM/166/2020 

RM projednala došlé návrhy doručené v rámci projektu „Participativní rozpočet 2020 

v Proseči“ a vzhledem k pandemii Covid-19, kdy nebylo možné řádně projednat jednotlivé 

návrhy s předkladateli a komisí rozvoje města, schvaluje realizaci ad-hoc těchto projektů: 

- Záboří: Doplnění 2 dětských prvků na dětské hřiště v Záboří, předkladatel Osadní 

výbor Záboří 

- Podměstí: Přemístění místa na tříděný odpad na jiné vhodnější místo, předkladatel 

Pavel Čermák 

- Miřetín: Vytvoření odpočívadla pro turisty v aleji nad Miřetínem, předkladatel SDH 

Miřetín 

- Martinice: Výměna a doplnění svítidel VO v MČ Martinice za úsporná LED svítidla, 

předkladatel spolek Naše Martinice 

Zbývající žádosti budou zařazeny mezi projekty participativního rozpočtu na rok 2021. (seznam 

všech došlých návrhů je přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 17. 6. 2020 

 

  starosta města:  ……………………………………………… 

 

  místostarosta města: ………………………………………………. 




