
USNESENÍ č. 20/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 27. srpna 2020 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp  

 

RM/214/2020 

RM schvaluje přijetí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 

poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně uzavření 

dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem, podpisem dodatku smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/215/2020 

RM schvaluje přijetí individuální investiční dotace ve výši 300.000 Kč v oblasti sportu a 

volnočasových aktivit na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou 

v Proseči“, včetně uzavření smlouvy č. OKSCR/20/23586 s Pardubickým krajem, podpisem 

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

 

RM/216/2020 

RM schvaluje smlouvu č. KH/20/23714 s Pardubickým krajem o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 30.000 Kč na akci „Šumsadu 2020“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/217/2020 

RM schvaluje přijetí individuální neinvestiční dotace ve výši 182.000 Kč na „Odstranění 

znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou 

v souvislosti s výstavbou D35“, včetně uzavření smlouvy č. ODSH/20/23707 s Pardubickým 

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

 

 



RM/218/2020 

RM schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 43.000 Kč na „Pořízení radiostanic 

s příslušenstvím a dýchací techniky s příslušenstvím“, včetně uzavření smlouvy č. 

OKŘ/20/23518 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy 

je přílohou zápisu) 

 

RM/219/2020 

RM bere na vědomí dopis z Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje 

s oznámením o nevyhovění žádosti o dotaci ve výši 470.000 Kč na akci „Kanalizace Proseč – 

VI. etapa“ a přesunu žádosti mezi akce, které budou řešeny z rozpočtu Pardubického kraje 

v roce 2021. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/220/2020 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 32.148,- Kč pro rok 2020 a 50.337,- Kč pro rok 2021 

na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Proseč. (darovací smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/221/2020 

RM jmenuje v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za zřizovatele do 

Školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČ: 75018772) 

s účinností od 27. 8. 2020 do 31. 12. 2022 starostu města Ing. Jana Macháčka a člena rady města 

Jana Poslušného. 

 

RM/222/2020 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 dle přílohy. 

 

RM/223/2020 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020 v konsolidovaných 

příjmech 29.012.861,85 Kč a konsolidovaných výdajích 31.273.841,84 Kč. (plnění rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/224/2020 

RM bere na vědomí zápis o výsledku kontroly ze dne 25. 8. 2020 nahrazující interní audit 

v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném 

znění, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními normami za 

účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Ing. Jana Macháčka. (zápis je přílohou 

zápisu) 

 

RM/225/2020 

RM schvaluje poskytnutí věcných darů pro vítěze, spojených s reprezentací města, v rámci 

soutěže „Extraliga ČR a okresní liga Svitavska v požárním útoku“, která se uskuteční 5. 9. 2020 

ve sportovním areálu Zderaz. (plakát akce je přílohou zápisu) 

 

RM/226/2020 

RM schvaluje žádost firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815) o umístění 

reklamního banneru z PVC o rozměru 3x1 m s textem „Prodejní centrum, 350 m, ERGOTEP“ 

na plot městského parku Rychtářovy sady. Banner bude umístěn na náklady žadatele, doba 

umístění banneru je stanovená do 31. 5. 2021, poplatek za umístění se řídí platnou obecně 

závaznou vyhláškou města. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/227/2020 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na 

opravu krytů místních komunikací (za městským úřadem, část ulice Za Okály), objednávkou 

nebo uzavřením smlouvy o dílo je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/228/2020 

RM schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle soupisu a 

předkládá ho k projednání a schválení zastupitelstvu města. (soupis DHM je přílohou zápisu) 

 

RM/229/2020 

RM schvaluje cenovou nabídku InTePro s.r.o. (IČ: 08570558) na technický dozor investora a 

koordinátora BOZP akce „Sportovní hala Proseč“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

 



V Proseči dne 27. 8. 2020 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


