
USNESENÍ č. 5/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 28. února 2021 v 10 hodin  

 

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

Vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021, publikovaného pod č. 96/2021 Sb., kterým vláda 

vyhlásila dne 

27. února 2021 nouzový stav a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 

2021, publikovaného pod č. 113/2021 Sb., kterým vláda přijala krizová opatření a opatření 

s tím spojená, které umožňují 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/62/2021 

RM bere na vědomí usnesení Vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021 o vyhlášení nouzového 

stavu a usnesení Vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizových opatření. (usnesení 

Vlády ČR č. 196 a 216 jsou přílohou zápisu) 

 

RM/63/2021 

RM schvaluje bezplatné poskytnutí (darování) 1000 ks respirátorů typu KN95 ze skladových 

zásob města klientům pečovatelské služby, nemocným a sociálně slabým pomocí organizační 

složky Pečovatelská služba Proseč, a to z důvodu zajištění jejich maximální bezpečnosti a 

zdraví, a to v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, usnesením č. 196 a č. 216, 

zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 240/2000 Sb., krizový 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a vedoucí pečovatelské služby. 

 

 

 

 

 



RM/64/2021 

RM schvaluje převedení 2000 ks respirátorů typu KN95 ze skladových zásob do prodeje 

občanům města za dotovanou cenu, v balení po 10 ks, za cenu 10 Kč/ks (100 Kč = balení 10 

ks), a to z důvodu maximálního zajištění dostupnosti ochranných osobních pomůcek pro občany 

a v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a zdraví, a to v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády 

ČR, usnesením č. 196 a č. 216, zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a 

zaměstnanci městského úřadu. 

 

 

V Proseči dne 28. 2. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


