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ZÁPIS č. 5/2020 

Z 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 2. září 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Proseč 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
5. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2020 proběhlo ve středu 2. září 2020 od 17:00 

hodin do 18:45 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Proseči. Jednání zahájil a řídil 

starosta Ing. Jan Macháček. Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a informace o konání 

veřejného zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce včetně elektronického vzdáleného 

přístupu. Přítomno je 13 zastupitelů, 1 zastupitel je řádně omluven, zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné, je přítomna nadpoloviční většina z 15členného zastupitelstva. 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Volba návrhové komise 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2020 

5. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2020 

6. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 

7. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020 

8. Vyřazení nedokončeného DHM z let 2006 a 2011 

9. Změna č. 2 Územního plánu Proseč 

10. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce VO Paseky 

11. Zrušení částí usnesení zastupitelstva 

12. Metodika prodeje stavebních parcel pro výstavbu RD lokality „Čechalova“ a „Větrná 

II“ 

13. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 v k. ú. Záboří u Proseče 

lokalita „Vyhlídka“ 

14. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/34 v k. ú. Záboří u Proseče 

lokalita „Vyhlídka“ 



2 
 

15. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/40 v k. ú. Záboří u Proseče 

lokalita „Vyhlídka“ 

16. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/49 v k. ú. Záboří u Proseče 

lokalita „Vyhlídka“ 

17. Prodej pozemku p. č. 1741/3 v k. ú. Proseč u Skutče 

18. Prodej části pozemku p. č. 1877 v k. ú. Proseč u Skutče 

19. Prodej pozemků v lokalitě „Čechalova“ 

20. Odkup pozemků v lokalitě „Čechalova“ 

21. Žádost o směnu částí pozemků v k.ú. Miřetín 

22. Prodej části pozemku p. č. 2977/15 v k. ú. Česká Rybná 

23. Odkup části pozemku p. č. 110 v k. ú. Česká Rybná 

24. Petice občanů – dopravní bezpečnost ulice Pasecká 

25. Usnesení 

 

1. Schválení programu 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

2.Volba návrhové komise 

Návrhová komise ve složení Tomáš Háp a Jan Poslušný byla schválena všemi hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3.Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu ve složení MgA. Marek Rejent a Ing. Radek Šenkýř byli schváleni všemi 

hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na jednání se dostavil zastupitel František Skála, přítomno je nyní 14 zastupitelů. 

 

Starosta města okomentoval zastupitelům rozpočtová opatření č. 2 až 4 z roku 2020 schválená 

Radou města Proseč v její kompetenci.  
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4. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2020 (ZM/78/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 2/RM/2020 schválené radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2020 (ZM/79/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 3/RM/2020 schválené radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 (ZM/80/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 schválené radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020 (ZM/81/2020) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval zastupitele, že je třeba průběžně z evidence rozpracovaných 

projektů, především z evidence nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, vyřazovat 

akce, u nichž se nepředpokládá již další investice, a u kterých je předpoklad dalšího 

pokračování nulový. Tyto nedokončené investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou 

zastaveny a nebude se v nich dále pokračovat, označujeme dle zákona jako tzv. zmařené 
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investice. K ukončení je předkládaný projekt z roku 2006, který předpokládal s výstavbou 

dalších 12 nájemních bytů, bohužel nebyl vypsán vhodný dotační titul a projekt se tak 

nerealizoval. Druhý projekt navržený k ukončení je revitalizace bývalého kulturního domu, 

resp. Orlovny, čp. 59 na náměstí Dr. Tošovského, kdy v roce 2011 došlo k uzavření dohody o 

převodu Orlovny do majetku města (dohoda ze dne 18. 7. 2011 je také přílohou zápisu). Město 

v roce 2011 řešilo chybějící kulturní stánek. Orlovna byla tehdy v majetku Orla a Sokolovna 

v majetku Sokola, oba objekty chátraly a město do nich nemohlo investovat finanční prostředky. 

Řešením bylo vystavět zcela nový objekt na „zelené louce“ nebo získat odkoupením nebo 

převodem jeden z těchto objektů do majetku města. V roce 2011 rada města rozhodla, že objekt 

Orlovny je sice v horším stavu, ale umístěním a sousedstvím s muzeem (potenciál rozšiřování 

muzea) byl vyhodnocen jako vhodnější. Město se zavázalo v rámci dohody a jednání o převodu 

nemovitosti připravit koncepční návrhy řešení rekonstrukce, k tomu bylo třeba geodeticky 

zaměřit celý objekt a jeho blízké okolí. Vznikla podrobná studie včetně vizualizací zpracovaná 

Ing. Arch. Maléřem. Nakonec však dohoda nebyla naplněna, přestože byl předložen kvalitní 

materiál k jednání a vyvinuto velké úsilí, protože převod nebyl schválen ústředím Orla v Brně. 

Po ukončení jednání s TJ Orel Proseč bylo zahájeno jednání s TJ Sokol Proseč, které skončilo 

díky vstřícnosti a pochopení záměrů města pro občany úspěšně (v roce 2014 byla Sokolovna 

bezúplatně převedena do majetku města a v letech 2015-2017 rekonstruována). V současné 

době není potřeba pokračovat v tomto projektu rekonstrukce čp. 59, protože potřeby města jsou 

naplněny rekonstrukcí jiného objektu, a navíc objekt zůstává stále v majetku TJ Orel Proseč. 

 

8. Vyřazení nedokončeného DHM z let 2006 a 2011 (ZM/82/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku z let 2006 a 2011 formou „zmařené investice“: 

• Byty u koupaliště – 12 b.j. (45.256,- Kč), 2006 

• Přestavba čp. 59 (120.000,- Kč), 2011 

(seznam nedokončeného DHM k vyřazení je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval zastupitele, že je připraven finální materiál ke změně č. 2 Územního 

plánu Proseč a je třeba ho po projednání schválit formou 3 po sobě jdoucích usnesení, které 

byly připraveny ve spolupráci s pořizovatelem ÚP – MěÚ Chrudim. 
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9. Změna č. 2 Územního plánu Proseč (ZM/83/2020, ZM/84/2020, 

ZM/85/2020) 

 

ZM/83/2020 

Zastupitelstvo města 

ověřuje 

po projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Proseč její soulad s Politikou územního 

rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se 

stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění 

změny č. 2 územního plánu Proseč, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zastupitelstvo města Proseč po ověření neshledalo žádný rozpor. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/84/2020 

Zastupitelstvo města 

souhlasí 

s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 2 územního plánu Proseč, s vyhodnocením 

stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/85/2020 

Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 55 ve 

spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 

171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné 

povahy – změnu č. 2 územního plánu Proseč.  

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta města informoval zastupitele, že proběhlo opakované jednání s vlastníky pozemků 

v rámci přípravy akce Veřejné osvětlení Paseky. Zatím nebyla učiněna dohoda s 

, který podmiňuje svůj souhlas prodejem pozemku před svou nemovitostí v ulici 

. Starosta doplnil, že v případě že nebude dohoda v předkládaném znění a obsahu 

uzavřena, nebude pravděpodobně dovedeno veřejné osvětlení do spodní části obce Paseky a 

skončí u parku Gen. Svatoně a kpt. Sošky. 

 

10. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce VO Paseky 

(ZM/86/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „Veřejné osvětlení Paseky“ mezi 

městem Proseč a , jejíž součástí je 

souhlas  s vedením kabelového vedení a umístěním stožárů VO přes jeho 

pozemky p.č. 1539/8, 1837/1 a 1534 vše k.ú. Paseky u Proseče a vyjádření souhlasu města 

s prodejem části pozemků p.č. 1578/5 a 1578/6 vše k.ú. Záboří u Proseče o výměře cca 380 m2. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 1 (Soukal), Proti: 1 (Řebíčková) 

 

Starosta města informoval zastupitele, že je třeba zrušit části usnesení zastupitelstva, která 

nebyla naplněna (nebyla uzavřena kupní smlouva či jiný právní akt). Důvodem pro zrušení je 

uvolnění rezervovaných pozemků v lokalitě „Vyhlídka“ pro další zájemce. Zastupitelé vznesli 

dotaz na aktuální data k obsazenosti, starosta sdělil, že ¾ pozemků v lokalitě „Vyhlídka“ je již 

rezervováno, pro zájemce zbývá poslední ¼ stavebních parcel. 

 

11. Zrušení částí usnesení zastupitelstva (ZM/87/2020, ZM/88/2020) 

Rušící usnesení: 

ZM/154/2019 ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p.č. 1579/38 o 

výměře 892 m2 v k.ú. Záboří u Proseče „Lokalita Vyhlídka“, 

, Proseč za dohodnutou cenu 599,-

Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí 

nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/87/2020 

Zastupitelstvo města 

ruší 

část usnesení č. ZM/154/2019 z usnesení Zastupitelstva města Proseč č. 6/2019 ze dne 10. 12. 

2019 z důvodu nesplnění podmínek – neuzavření smlouvy budoucí kupní včetně složení zálohy. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rušící usnesení: 

ZM/145/2019 ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p.č. 1584/1 o 

výměře 854 m2 v k.ú. Záboří u Proseče „Lokalita Vyhlídka“, 

 za 

dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta 

ZM/152/2019 ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p.č. 1579/33 o 

výměře 834 m2 v k.ú. Záboří u Proseče „Lokalita Vyhlídka“, 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za 

zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/88/2020 

Zastupitelstvo města 

ruší 

část usnesení č. ZM/145/2019 a část usnesení č. ZM/152/2019 z usnesení Zastupitelstva města 

Proseč č. 6/2019 ze dne 10. 12. 2019 z důvodu stornování žádosti. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval zastupitele, že rada města projednala a připravila metodický 

materiál a návrh ceny za 1 m2 stavebních parcel v lokalitě Čechalova a Větrná II. Vstupní cenu 

za pořízení těchto pozemků a jejich zasíťování bylo nutné promítnout do prodejní ceny, která 

bude rozdílná oproti lokalitě Vyhlídka. 
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12. Metodika prodeje stavebních parcel pro výstavbu RD lokality 

„Čechalova“ a „Větrná II“ (ZM/89/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

metodiku prodeje stavebních parcel pro individuální výstavbu RD lokality „Čechalova“ a 

Větrná II“, včetně podmínek prodeje a ceny za 1 m2, která je stanovena na 1.299,- Kč s DPH 

(1.074,- Kč bez DPH). (metodika je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 2 (Skála, Šenkýř), Proti: 0 

 

13. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 v k. ú. 

Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ (ZM/90/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 o výměře 886 m2 v k. ú. Záboří 

u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně 

DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 

hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je 

pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/34 v k. ú. 

Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ (ZM/91/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/34 o výměře 821 m2 v k. ú. Záboří 

u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně 

DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 

hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je 

pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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15. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/40 v k. ú. 

Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ (ZM/92/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/40 o výměře 1 337 m2 v k. ú. 

Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. 

Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/49 v k. ú. 

Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ (ZM/93/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/49 o výměře 759 m2 v k. ú. Záboří 

u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. 

Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí 

kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen 

starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Prodej pozemku p. č. 1741/3 v k. ú. Proseč u Skutče (ZM/94/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemku p. č. 1741/3 o výměře 662 m 2 v k. ú. Proseč u Skutče, jehož vlastníkem je 

Město Proseč , za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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18. Prodej části pozemku p. č. 1877 v k. ú. Proseč u Skutče (ZM/95/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej části pozemku p. č. 1877 k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 30 m2, jehož vlastníkem je 

Město Proseč 

 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2. Náklady na zhotovení geometrického plánu, správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Zastupitel František Skála v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, oznámil před hlasováním o následujících 2 bodech střet zájmů a 

rozhodl se v následujících bodech zdržet se hlasování. 

 

19. Prodej pozemků v lokalitě „Čechalova“ (ZM/96/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemků v lokalitě „ČECHALOVA“ p. č. 1834/21 o výměře 187 m2 a p. č. 1861/5 o 

výměře 339 m2 v k. ú. Proseč u Skutče, jejichž vlastníkem je Město Proseč 

za cenu 340,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 

047/676/2019. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí strany rovným 

dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí strana kupující. 

Pro: 13, Zdržel se: 1 (Skála), Proti: 0 

 

20. Odkup pozemků v lokalitě „Čechalova“ (ZM/97/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

odkup pozemků v lokalitě „ČECHALOVA“ p. č. 1834/3 o výměře 139 m2 a p. č. 1849/2 o 

výměře 190 m2 v k. ú. Proseč u Skutče od 

 za cenu 340,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 047/676/2019. Správní poplatek za zápis 

vkladu do katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí 

strana kupující. 

Pro: 13, Zdržel se: 1 (Skála), Proti: 0 
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Starosta města poskytl zastupitelům veškerou korespondenci žadatelů a právního zástupce 

žadatelů, dále stanovisko Ministerstva vnitra, které si město vyžádalo k nárokům projednávání 

žadatele v orgánech města a stanovisko rady města a finančního výboru zastupitelstva k žádosti. 

 

21. Žádost o směnu částí pozemků v k.ú. Miřetín (ZM/98/2020) 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

směnu části pozemku p. č. 1075/7 v k. ú. Miřetín, jehož vlastníkem je Město Proseč za část 

pozemku p. č. 1077/7 v k. ú. Miřetín jehož vlastníky jsou 

. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Prodej části pozemku p.č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná (ZM/99/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej části pozemku p. č. 2977/15 v k. ú. Česká Rybná, jehož vlastníkem je Město Proseč 

 za dohodnutou cenu 30,- Kč/m2. Náklady na 

zhotovení geometrického plánu, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí 

strany rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí strana kupující. (žádost je přílohou 

zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 1 (Skála), Proti: 0 

 

23. Odkup části pozemku p.č. 110 v k.ú. Česká Rybná (ZM/100/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

odkup části pozemku p. č. 110 v k. ú. Česká Rybná, jehož vlastníkem je 

 za dohodnutou cenu 30,- Kč/m2. Náklady na zhotovení geometrického 

plánu, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem. Daň 

z nabytí nemovitých věcí hradí strana kupující. 

Pro: 13, Zdržel se: 1 (Skála), Proti: 0 

 

Starosta města informoval zastupitele, že na konci června byla doručena na město petice 

občanů s žádostí o zlepšení dodržování dopravních předpisů v ulici Pasecká, město projednalo 
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petici v radě i s Policií ČR. Po projednání v zastupitelstvu bude dále hledáno vhodné řešení 

s žadateli, případně kontaktní osobou petice, pověřen jednáním je starosta. 

 

24. Petice občanů – dopravní bezpečnost ulice Pasecká (ZM/100/2020) 

Zastupitelstvo města 

projednalo 

a 

bere na vědomí petici občanů města Proseč za dodržování dopravních předpisů ve městě 

Proseč na místní komunikaci – ulice Pasecká, dalším jednáním a odpovědí kontaktní osobě je 

pověřen starosta. (petice a odpověď DI Policie ČR jsou přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

25. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

V Proseči dne 2. 9. 2020 

 

  starosta města   ………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

MgA. Marek Rejent  ………………………………………………….. 

 

Ing. Radek Šenkýř  …………………………………………………. 

 




