
USNESENÍ č. 18/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 11. srpna 2020 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp  

RM/200/2020 

RM schvaluje smlouvu č. 20_SOP_01_4121686874 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 

24729035) na zřízení odběrného místa 3x20A v České Rybné v souvislosti realizací akce 

„Veřejné osvětlení Česká Rybná“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou 

zápisu) 

 

RM/201/2020 

RM bere na vědomí všechny doručené cenové nabídky na průzkumné vrty a schvaluje 

cenovou nabídku firmy ARTEMIA, s.r.o. (IČ: 49450328) na provedení průzkumného 

hydrogeologického vrtu pro akci „Přírodní koupací biotop Proseč“, pověřeným zástupcem 

jednat v technických věcech za město je radní Poslušný, podpisem smlouvy o dílo je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/202/2020 

RM schvaluje smlouvu č. 70-2020 a cenovou nabídku ze dne 5. 8. 2020 od firmy GREMATA, 

s.r.o. (IČ: 27869784) na dodávku 4 ks multifunkčních tiskáren značky HP včetně tonerů, 

podpisem smlouvy a objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/203/2020 

RM bere na vědomí uvolnění bytu č. 10 v majetku města na adrese Školní čp. 344 (DPS), 

Proseč z důvodu úmrtí nájemce. 

 

 

 



RM/204/2020 

RM schvaluje změnu přidělení bytu z č. 4 do č. 10 na adrese Školní čp. 344 (DPS) 

 s účinností od 11. 8. 2020. 

 

RM/205/2020 

RM schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 4 v majetku města na adrese Školní čp. 344 (DPS), 

Proseč  s účinností od 1. 9. 2020 na dobu určitou do 

31. 12. 2020, s možností dalšího prodloužení. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/206/2020 

RM schvaluje aktualizaci seznamu žadatelů o nájemní byty v majetku města a schvaluje 

vyřazení uchazečů, kteří si sami neaktualizovali kontaktní údaje, o byt již nemají zájem, 

případně nejsou dostupní na uvedených kontaktech ve svých žádostech, a to i přes opakovaný 

pokus o spojení. 

 

RM/207/2020 

RM schvaluje přidělení a pronájem bytu v majetku města na adrese Rybenská čp. 298, Proseč 

slečně  s účinností od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou. (žádost o 

byt je přílohou zápisu) 

 

RM/208/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3113/4 a 271/5 vše k.ú. Česká Rybná v majetku 

města Proseč na základě žádosti  

na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/209/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny (vzájemného prodeje) části p.p.č. 3049 k.ú. Česká 

Rybná v majetku města Proseč za část p.p.č. 179/1 k.ú. Česká Rybná v majetku 

 na úřední desce. (nákres směny je 

přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/210/2020 

RM schvaluje návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizace akce „Veřejné osvětlení 

Paseky“ s , jejíž předmětem je 

vyřešení majetkoprávních vztahů při přípravě a realizaci akce „Veřejné osvětlení Paseky“, 

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

 

V Proseči dne 11. 8. 2020 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




