
USNESENÍ č. 17/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 21. července 2020 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluveni: Tomáš Háp 

 

RM/189/2020 

RM bere na vědomí děkovný dopis hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, 

Ph.D. za pomoc na podílení se na organizaci pomoci v rámci pandemie Covid-19. (dopis je 

přílohou zápisu) 

 

RM/190/2020 

RM schvaluje revokaci části usnesení rady č. 15/2020 ze dne 17. 6. 2020 (RM/159/2020), 

kterým se nahrazuje původní za nové znění přílohy s upraveným zněním textu, který řeší 

ochranu zemědělské půdy a slouží jako podklad pro přípravu dodatků a nových pachtovních 

smluv. (nové znění přílohy je přílohou zápisu) 

 

RM/191/2020 

RM bere na vědomí informaci, že osobní záštitu nad 7. ročníkem festivalu ŠumSadu převzal 

hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD., který zároveň podpořil konání 

festivalu individuální dotací ve výši 30.000 Kč. RM schvaluje přijetí poskytnuté individuální 

dotace, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (informace Pk o udělené záštitě je přílohou 

zápisu) 

 

RM/192/2020 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 676.398,- Kč z podprogramu MMR Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 117D821 na akci „Dětské hřiště Proseč“, dalším jednáním je pověřen starosta. 

(žádost o dotaci a oznámení MMR jsou přílohou zápisu) 



 

RM/193/2020 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky na akci „Dětské hřiště 

Proseč“, dalším jednáním je pověřen starosta. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/194/2020 

RM schvaluje darovací smlouvu s 

, který byl investorem stavby „Prodloužení kanalizace na pozemku p.č. 1963/2 – Proseč“ 

na bezúplatné převedení prodloužení řadu do majetku města Proseč, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh darovací smlouvy, kolaudační souhlas a smlouva o podmínkách 

budování infrastruktury jsou přílohou zápisu) 

 

RM/195/2020 

RM bere na vědomí závazek města vyplývající ze smlouvy o podmínkách budování 

infrastruktury ze dne 11. 9. 2018 schválené zastupitelstvem města dne 10. 9. 2018, a to 

prodloužení místní komunikace na p.p.č. 1963/2 k.ú. Proseč u Skutče minimálně až na konec 

nově zřízeného sjezdu a zároveň instalaci odvodňovacího kanálu mezi pozemky p.č. 1963/2 a 

1035/13 vše k.ú. Proseč u Skutče, a to do termínu 10/2020, realizací závazků je pověřen 

místostarosta. (smlouva o podmínkách budování infrastruktury je přílohou zápisu) 

 

RM/196/2020 

RM schvaluje návrh Metodiky prodeje včetně ceny za 1 m2 stavebních parcel pro individuální 

výstavbu RD v lokalitě „Čechalova“ a „Větrná II“ a předkládá ho k projednání a schválení 

zastupitelstvu města. (metodika je přílohou zápisu) 

 

RM/197/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny (vzájemného prodeje) p.p.č. 1861/5 a 1834/21 vše k.ú. 

Proseč u Skutče v majetku města Proseč za p.p.č. 1849/2 a 1834/3 k.ú. Proseč u Skutče 

v majetku  na úřední desce. (situace 

záměru směny je přílohou zápisu) 

 

RM/198/2020 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/RM/2020 dle přílohy. 



RM/199/2020 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 156.621,- Kč z dotačního programu Ministerstva práce a 

sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID-19. (žádost o dotaci je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 21. 7. 2020 

 

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

 

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




