
USNESENÍ č. 18/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 15. června 2021 v 7:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/214/2021 

RM jmenuje v souladu s ustanovením § 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích tyto členy: 

Předseda komise: Mgr. Kristýna Řebíčková  (člen určený zřizovatelem) 

Ostatní členové:  Mgr. Jarmila Broulíková  (člen určený zřizovatelem) 

Mgr. Hana Pochobradská (člen určený ředitelem krajského 

úřadu) 

Mgr. Pavel Jirsa (člen určený ČŠI, odborník – ředitel 

školy – ZŠ Litomyšl, TGM) 

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková  (člen určený ČŠI, odborník – 

vedoucí odboru školství MěÚ 

Litomyšl) 

Mgr. Eva Škodová  (člen, školní inspektor ČŠI) 

Mgr. Dagmar Smělá  (člen, pedagog školy) 

Mgr. Věra Stoklasová  (člen, zástupce školské rady)  

Tajemník:  Mgr. Kateřina Jetmarová  (zaměstnanec Městského úřadu  

Proseč) 

 

 

 

 

 



RM/215/2021 

RM schvaluje podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích, za zřizovatele další odborníky s hlasem poradním: 

Ing. Jan Macháček   (starosta) 

Miloslav Hurych   (místostarosta) 

Jan Poslušný    (člen rady) 

Ing. Radek Šenkýř   (člen rady) 

Tomáš Háp    (člen rady) 

 

RM/216/2021 

RM schvaluje smlouvu č. Z_S24_12_8120074350 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s. (IČ: 24729035) na stavbu 

„Proseč, nám. Rd.Tošovského 16-přeložka nn, č. IZ-12-2001597“, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/217/2021 

RM schvaluje smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. s. (IČ: 272 57 843), podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/218/2021 

RM schvaluje, v souladu s usnesením zastupitelstva č. 3/2020 ze dne 18. května 2020 a 

v souladu s usnesením řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

ze dne 9. 6. 2021, Smlouvu o upsání akcií a smlouvu o započtení pohledávek mezi městem 

Proseč a společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 48171590), kterou město 

získává 53 ks akcií v nominální hodnotě 53.000,- Kč. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/219/2021 

RM schvaluje změnu pokladních hodin na Městském úřadu Proseč s účinností od 1. 7. 2021 

z důvodu překrytí pracovní doby s pokladními hodiny a změnu pracovních náplní zaměstnanců 

Městského úřadu Proseč s účinností od 1. 7. 2021 z důvodu snížení počtu zaměstnanců. (návrh 

nové provozní doby je přílohou zápisu) 

 

 

 

V Proseči dne 15. 6. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


