
USNESENÍ č. 26/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. listopadu 2020 

v 17:00 hodin  

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to konkrétně v souladu s 

§ 93 odst. 2, zákona o obcích, a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020, 

publikovaného pod č. 392/2020 Sb., kterým rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve 

smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

v souladu s čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

prodloužení nouzového stavu  do  20.  listopadu  2020 vyhlášeným  usnesením  vlády  ze dne 

30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-

2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které 

bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326, ve 

znění pozdějších předpisů, které umožňuje konat jednání rady města vzdáleným způsobem, 

bez osobní přítomnosti členů rady. 

 

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

Háp  

 

RM/282/2020 

RM schvaluje smlouvu č. 9420003099/2020/4000233033 o podmínkách napojení, o 

spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 

v rámci lokality „Vyhlídka“ s firmou GasNet, s.r.o. (IČ: 27295567), podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/283/2020 

RM schvaluje smlouvu č. 20_SOBS01_4121718896 o uzavření budoucích smluv o připojení 

odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 

v rámci připojení 8RD lokality „Čechalova“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), 

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



RM/284/2020 

RM schvaluje smlouvu č. 20_SOP_01_4121721175 o připojení odběrných elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v čp. 33 Záboří s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/285/2020 

RM schvaluje čerpání úvěru ve výši 18.865.200,05 Kč z úvěrové smlouvy č. 

0495433149/LCD uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. dne 16. 10. 2019 na spolufinancování 

investiční akce „Sportovní hala Proseč“. 

 

RM/286/2020 

RM schvaluje vzhledem k současné finanční situaci obcí a měst v České republice a nejistým 

příjmům města spojeným se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném 

znění, prioritní realizaci a dofinancování investičních akcí města v roce 2021, které jsou 

dotačně podpořeny z krajských, národních nebo evropských zdrojů, dále pokračování přípravy 

a realizace nových lokalit pro výstavbu RD „Vyhlídka“ a „Čechalova“. Zbývající rozpracované 

projekty budou pokračovat v přípravě PD do stupně DSP nebo DPS a do přípravy a podání 

žádostí o dotace s cílem maximalizovat cizí finanční zdroje při budoucí realizaci projektů. 

 

RM/287/2020 

RM schvaluje cenovou nabídku včetně návrhu smlouvy firmy VIA Consult a.s. (IČ: 25084275) 

na administrátora a komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení k veřejné 

zakázce „Spolkový dům Proseč čp. 137“, dalším jednáním včetně přípravy veřejné zakázky a 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/288/2020 

RM bere na vědomí za zřizovatele informaci o vzniku základní odborové organizace v rámci 

příspěvkové organizace města Základní a mateřská škola Proseč, dále bere na vědomí 

informace zastupitelky a představitelky odborové organizace Mgr. Romany Peškové a 

informace ředitele Mgr. Bc. Josefa Roušara. Rada města navrhuje se vznikem základní 

odborové organizace seznámit zastupitele města na nejbližším jednání. (obdržené dokumenty 

jsou přílohou zápisu) 

 



RM/289/2020 

RM schvaluje aktualizovaný ceník zboží města Proseč, ceník placených služeb a ceník 

společnosti Prosečské služby s účinností od 16. 11. 2020. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/290/2020 

RM schvaluje poskytnutí dárkových kupónů a balíčků členům zásahové jednotky SDH Proseč 

jako odměnu za jejich činnost v roce 2020. (jmenný seznam je přílohou zápisu) 

 

RM/291/2020 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RM/2020 dle přílohy. 

 

 

V Proseči dne 3. 11. 2020 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


