
USNESENÍ č. 14/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

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

 

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

Háp 

Hosté: Mgr. Alena Zvárová, Mgr. Zuzana Nováková 

 

RM/155/2021 

RM bere na vědomí informaci, že s účinností od 14. 5. 2021 vykonává práva a povinnosti 

vyplývající z pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč Mgr. Alena 

Zvárová, jako zástupkyně ředitele, která jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném 

rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního 

řízení.  

 

RM/156/2021 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č. IV-12-2021860/1 na akci „Proseč Průmyslová 570/10 ERGOTEP TS, knn“ 

s firmou MATEX HK s. r. o. (IČ: 25968807), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/157/2021 

RM bere na vědomí opatření obce č. 1/2021, zajištění některých povinností obce plynoucích 

ze zákona o požární ochraně a předkládá ho zastupitelstvu. (požární řád je přílohou zápisu) 

 

RM/158/2021 

RM schvaluje žádost firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815) o umístění 

reklamního banneru z PVC o rozměru 3x1 m s textem „Prodejní centrum, 350 m, ERGOTEP“ 

na plot městského parku Rychtářovy sady. Banner bude umístěn na náklady žadatele, doba 

umístění banneru je stanovená do 31. 12. 2021, poplatek za umístění se řídí platnou obecně 

závaznou vyhláškou města. (žádost je přílohou zápisu) 

 



RM/159/2021 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 30. 4. 2021 v konsolidovaných příjmech 

21.690.144,94 Kč a konsolidovaných výdajích 18.216.623,28 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

 

RM/160/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/RM/2021 dle přílohy. 

 

RM/161/2021 

RM bere na vědomí souhlasné rozhodnutí Biskupství Královehradeckého o převedení 

katolického hřbitova do majetku Města Proseč a podmínky pro uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 1848/3, 1846/5, 1846/7 a stavební parcelu č. 229 

v k. ú. Proseč u Skutče na Město Proseč za podmínek stanovených biskupstvím a předkládá 

k projednání zastupitelstvu města. (vyjádření biskupství je přílohou zápisu) 

 

RM/162/2021 

RM bere na vědomí žádost o zajištění pokojného stavu na obecním pozemku od 

, dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/163/2021 

RM bere na vědomí zprávu od Technických služeb Hlinsko s. r. o.  (IČ: 25951611) ze dne 14. 

5. 2021 týkající se přistavění kontejneru na žádost  ze dne 28. 8. 2020. 

Zasláním odpovědi žadateli je pověřen starosta. (zpráva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/164/2021 

RM bere na vědomí korespondenci starosty s firmou Kubík a. s. (IČ: 25928082). 

(korespondence je přílohou zápisu) 

 

RM/165/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č. 14 na adrese Za Potokem čp. 372 

s  ke dni 31. 5. 2021. 

 

 

 



RM/166/2021 

RM schvaluje přidělení bytu č. 48 (BJ) a uzavření nájemní smlouvy na adrese Bratří Mannů 

čp. 351 s  od 1. 6. 2021 na dobu určitou do 31. 12. 2021.  

 

RM/167/2021 

RM schvaluje pronájem části obecního pozemku č. 21/1 v k. ú. Miřetín žadateli 

Proseč na dobu neurčitou. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/168/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1977 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 

1169 m2 v majetku města Proseč . (žádost 

je přílohou zápis) 

 

RM/169/2021 

RM bere na vědomí informace Mgr. Aleny Zvárové a Mgr. Zuzany Novákové k aktuální 

situaci v příspěvkové organizaci. 

 

RM/170/2021 

RM pověřuje Finanční výbor Zastupitelstva města Proseč k zastupování města při předání 

agendy ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč od pana Mgr. 

Bc. Josefa Roušara paní Mgr. Aleně Zvárové. 

 

V Proseči dne 18. 5. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




