
USNESENÍ č. 2/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 25. ledna 2021 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

Host: Mgr. Bc. Josef Roušar (ředitel školy) 

 

RM/17/2021 

RM bere na vědomí informace z jednání s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč Mgr. Bc. Josefem Roušarem dle zápisu a ukládá řediteli školy rychlé 

narovnání vztahů, zklidnění situace, nastavení vhodné formy komunikace a spolupráce 

s odborovou organizací. Rada města dále ukládá řediteli školy předložit zřizovateli rozhodnutí 

soudu neprodleně po doručení a konzultovat s ním všechny následné kroky a postupy týkající 

se soudních sporů, které vede příspěvková organizace, aby se předešlo škodám na straně 

zřizovatele. 

 

RM/18/2021 

RM schvaluje přijetí věcného daru v podobě 32 kusů dětských knih pro školní knihovnu 

v celkové hodnotě 6.177,- Kč od SRPDŠ při ZŠ Proseč (IČ: 69171769) pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/19/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1152 v k. ú. Miřetín o výměře 

436 m2 na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik (IČ: 70890005) za účelem využití 

přístupu a příjezdu ke stavbě, v rámci realizace stavební akce „Krounka, Kutřín, výstavba 

poldru“. (žádost včetně návrhu smlouvy jsou přílohou zápisu)  

 

RM/20/2021 

RM neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1329/1 a 1327 vše k.ú. Proseč u 

Skutče na základě žádosti  z důvodu, 

že předmětné pozemky má propachtované již jiný pachtýř. (žádost je přílohou zápisu) 



RM/21/2021 

RM schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 4 v majetku města na adrese Školní čp. 344 (DPS), 

Proseč  na dobu určitou do 

31. 12. 2021, s možností dalšího prodloužení. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/22/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s firmou IMAPRO s.r.o. 

(IČ: 08907285), kterým se mění pouze způsob vyúčtování záloh za vodné, zbývající znění 

smlouvy zůstávají beze změn, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou 

zápisu) 

 

RM/23/2021 

RM schvaluje aktualizaci Provozního řádu MSC Sokolovna včetně ceníku za pronájem, 

energie a služby s účinností od 1. 2. 2021. (ceník je přílohou zápisu). 

 

RM/24/2021 

RM schvaluje pravidla a aktualizaci ceníku inzerce v radničním periodiku Prosečský zpravodaj 

s účinností od 1. 2. 2021. (ceník je přílohou zápisu) 

 

 

 

V Proseči dne 25. 1. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




