
USNESENÍ č. 1/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 18. ledna 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp  

 

RM/1/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“ se 

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

je pověřen starosta. Dodatek řeší změnu (navýšení) ceny, která je vyvolána novým technickým 

řešením konstrukčních prvků (střecha a výplně) na základě aktualizace statického výpočtu 

stavby a změnami vyvolanými objednatelem, dodatek řeší také prodloužení termínu dokončení 

akce do 31. 7. 2021 z důvodu omezení způsobených pandemií Covid-19. (dodatek je přílohou 

zápisu) 

 

RM/2/2021 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele akce „Rekonstrukce 

Obecního domu č. p. 137“, organizací je pověřen starosta a firma VIA Consult a.s. (IČ: 250 

84 275). (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/3/2021 

RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-044167 s firmou CETIN a.s. (IČ: 

04084063) na umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu 

geometrického plánu č. 662-196/2020 ze dne 4. 12. 2020, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/4/2021 

RM schvaluje smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS zpráv č. OKT/000054/2021/SPS s městem Chrudim, jejíž předmětem je 



informování starosty a místostarosty města o krizových stavech, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/5/2021 

RM schvaluje smlouvu o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-0571/2020 s Technickými 

službami Hlinsko, s. r. o. (IČ: 25951611), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/6/2021 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 31. 12. 2020 v konsolidovaných příjmech 

69.451.954,59 Kč a konsolidovaných výdajích 73.332.227,64 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

 

RM/7/2021 

RM schvaluje aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště města Proseč s účinností od 18. 1. 2021, 

na základě novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

(řád veřejného pohřebiště a souhlas krajského úřadu jsou přílohou zápisu) 

 

RM/8/2021 

RM bere na vědomí nabídku firmy Alza.cz a.s. (IČ: 27082440) na umístění AlzaBoxu ve 

městě Proseč, rada projednala nabídku s konstatováním, že město nemá vhodné prostory pro 

umístění tohoto zařízení, ale je možné navrhnout firmě, aby oslovila s nabídkou soukromé 

vlastníky vhodných pozemků. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/9/2021 

RM bere na vědomí informace odborové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

k provozu školního zařízení od ledna 2021, záležitosti budou projednány s ředitelem školy na 

dalším jednání rady. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/10/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Envicoms s.r.o. (IČ: 27560015) na rámcové posouzení 

stavu vybraných objektů - vodních nádrží a ploch v majetku města Proseč a návrh priorit 

k řešení z pohledu dotačních možností zpracování analýzy, objednávkou je pověřen starosta. 

Část posouzení povodňového ohrožení místní části Česká Rybná bude konzultována se zástupci 



správci toků s. p. Lesy ČR, objednání těchto prací bude zatím odloženo. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/11/2021 

RM bere na vědomí žádost majitelky nemovitosti v České Rybné o úpravu kontejnerů na plast 

zvětšením vhozů plastů do kontejnerů, dalším jednáním je pověřen místostarosta. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/12/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 670/2 v k. ú. Podměstí o výměře 40 

m2 na základě žádosti  za účelem jeho 

využití jako zahrady. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/13/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků dle nového GP č. 895-1282/2020 p. č. 

1882/3 o výměře 65 m2 a 119/8 o výměře 16 m2 vše v k. ú. Proseč u Skutče na základě žádosti 

 za účelem zřízení zahrady kolem 

nového rodinného domu. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/14/2021 

RM schvaluje žádost Spolku Lungta (IČ: 67775845) o připojení města Proseč k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ jejímž předmětem je vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021 

na budově Městského úřadu v Proseči, vyvěšením je pověřen místostarosta. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/15/2021 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně 

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

u Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 2. 9. 2020 usnesením č. 5/2020 a předkládá 

tuto informaci zastupitelstvu města. (žádost je přílohou zápisu) 

 



 

 

RM/16/2021 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně prodeje 

pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/38 o výměře 892 m2 v k. ú. Záboří u 

Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 9. 12. 2020 usnesením č. 6/2020 a předkládá 

tuto informaci zastupitelstvu města. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 18. 1. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




