
USNESENÍ č. 15/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 25. 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/171/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna z Moravské zemské 

knihovny v Brně na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, 

české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře. Přípravou a podáním žádosti jsou 

pověřeni Eva Rejentová a starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/172/2021 

RM bere na vědomí zápis o výsledku 1. části kontroly nahrazující interní audit v souladu se 

zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve 

smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád („dále jen kontrola“) a dalšími právními normami 

za účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Ing. Jana Macháčka ve dnech od 4. 5. do 

17. 5. 2021. (zápis výsledku kontroly je přílohou zápisu) 

 

RM/173/2021 

RM schvaluje smlouvu o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 

29. 5. 2021 do 30. 9. 2021 a úhradě nákladů s tím spojených uzavřenou s Pardubickým krajem, 

smlouva se týká provozu cyklobusů, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/174/2021 

RM schvaluje prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů č. bytu 3/372, č. bytu 10/372, č. 

bytu 15/372 do 31. 12. 2021. 



RM/175/2021 

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu Školní 344 DPS: č. bytu 9/344 do 31. 12. 

2021. 

 

RM/176/2021 

RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Veroniky Roušarové na členství v kulturní komisi. 

(rezignace je přílohou zápisu) 

 

RM/177/2021 

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

situaci v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. 

 

RM/178/2021 

RM bere na vědomí souhlas Římskokatolické farnosti Proseč s převedením katolického 

hřbitova do majetku města Proseč a schvaluje vyvěšení záměru bezúplatného převodu části 

pozemku p. p. č. 1887/3 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 90 m2 na úřední desce. (souhlas 

a zákres jsou přílohou zápisu) 

 

RM/179/2021 

RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Proseč včetně jeho příloh 

s účinností od 1. 7. 2021. (organizační řád je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 25. 5. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


