
USNESENÍ č. 27/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. prosince 2020 

v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp  

 

RM/292/2020 

RM schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2021 a předkládá ho 

k projednání Finančnímu výboru a Zastupitelstvu města Proseč. (návrh je přílohou zápisu) 

 

RM/293/2020 

RM schvaluje stanovisko k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

RM/294/2020 

RM schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a předkládá ji ke schválení zastupitelstvu města. (vyhláška je přílohou zápisu) 

 

RM/295/2020 

RM neschvaluje zveřejnění žádosti o odkoupení pozemku p.č. 131/2 k.ú. Záboří u Proseče 

žadatele  z důvodu, že předmětný pozemek slouží jako 

přístupová komunikace k dalším obecním pozemkům, navíc je v duplicitním vlastnictví města 

a České republiky, tyto pozemky není možné prodávat, ani s nimi jinak nakládat. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/296/2020 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/RM/2020 dle přílohy. 

 

 



RM/297/2020 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem 

a HC Proseč, uzavřené s , předmětem dodatku 

je prodloužení dokladování uznatelných výdajů a vyúčtování dotace do 28. února 2021 a to 

z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s epidemií Covid-19. (žádost o 

prodloužení a návrh dodatku jsou přílohou zápisu) 

 

RM/298/2020 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy U/U Studio s.r.o. (IČO 09147373) na architektonickou 

studii – řešení celé lokality – skatepark, pumptrack, hřiště, zázemí, etapizace, objednávkou je 

pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/299/2020 

RM schvaluje dohodu o uznání dluhu a jeho splácení s 

, podpisem dohody je pověřen starosta. (návrh dohody je 

přílohou zápisu) 

 

RM/300/2020 

RM bere na vědomí uzavření mateřské školy v Proseči od 12. 11. 2020 do odvolání z důvodu 

výskytu infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem s označením 

SARS-CoV-2. (zpráva z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje je přílohou zápisu) 

 

RM/301/2020 

RM bere na vědomí rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

a rozpočtový výhled do roku 2024 a předkládá ho k projednání Finančnímu výboru a 

Zastupitelstvu města Proseč. (příloha zápisu) 

 

RM/302/2020 

RM schvaluje aktualizovanou přílohu ke smlouvě č. 17322/2018 se Zderaz, zemědělské 

družstvo (IČ: 00124851), na základě této revize bude uzavřen nový dodatek, podpisem dodatku 

je pověřen starosta. (příloha k pachtovní smlouvě je přílohou zápisu) 

 

 

 



 

RM/303/2020 

RM bere na vědomí informace starosty o jednání s ORP Chrudim ve věci instalace 

stacionárního měření rychlosti vozidel a předkládá informace k projednání zastupitelstvu 

města. (odpověď z ORP je přílohou zápisu) 

 

RM/304/2020 

RM schvaluje přijetí daru ve výši 1.000 Kč od 

 jako příspěvek na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“, jehož cílem 

bylo pořízení a umístění 7 ks Stolpersteine, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/305/2020 

RM schvaluje vyřazení majetku veřejného osvětlení v České Rybné evidované pod č. 2/74 

z majetkové evidence DHM. (protokol o vyřazení je přílohou zápisu) 

 

RM/306/2020 

RM schvaluje protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč dle přílohy. (protokol 

je přílohou zápisu) 

 

RM/307/2020 

RM projednala změnu rozpočtu na základě aktualizované realizační dokumentace akce 

„Sportovní hala Proseč“ a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 

Sdružení pro výstavbu sportovní haly v Proseč (IČ: 28829913), podpisem dodatku je pověřen 

starosta. Změna (navýšení) ceny je vyvolána statickým výpočtem a novým technickým řešením 

konstrukcí. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 1. 12. 2020 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




