
USNESENÍ č. 20/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 13. července 2021 v 18 hodin vzdáleným způsobem 

 

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

Háp 

 

RM/228/2021 

RM schvaluje poskytnutí materiální pomoci ze skladových zásob města na pomoc lidem 

zasaženým tornádem na Hodonínsku s Břeclavsku ve spolupráci s Farní charitou Litomyšl (IČ: 

47489839) v rámci materiální sbírky, která proběhla ve dnech 25. a 26. června 2021. (seznam 

poskytnutého materiálu je přílohou zápisu)  

 

RM/229/2021 

RM schvaluje poskytnutí techniky a členů jednotek JPOIII SDH Proseč a JPOV SDH Záboří 

pro pomoc v oblastech zasaženým tornádem dne 24. června 2021, a to včetně úhrady s tím 

spojených nákladů na dopravu, vybavení a stravu členů jednotek.  

 

RM/230/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje 

v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni 

Stanislava Češková a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/231/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 155 779,- Kč z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 

rok 2021 na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID-19 od 

Ministerstva práce a sociálních věcí, dalším jednáním je pověřen starosta. (rozhodnutí je 

přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/232/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Kabina 2021 vypsané Národní sportovní 

agenturou na projekt „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ 

včetně dofinancování projektu z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni 

Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/233/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč od Pardubického kraje z Programu C1: 

Podpora výstavby rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého 

majetku sportovních zařízení a organizací na projekt „Výměna podlahy v herně stolního tenisu 

v Proseči“, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva o poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

 

RM/234/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč od Pardubického kraje z Programu podpory 

kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2021 – podprogramu 2: podpora 

preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na projekt „Fotografická a textová dokumentace 

sbírkových předmětů, vytvoření katalogu – III. etapa“, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva o poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

 

RM/235/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 120 000,- Kč od Pardubického kraje z programu Podpora 

budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji v roce 2021 na akci 

„Zkvalitňování zázemí u Muzea dýmek Proseč“, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva o poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

 

RM/236/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 470 000,- Kč od Pardubického kraje na rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství – realizace kanalizace a ČOV v rámci akce 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (avízo je přílohou zápisu) 

 

 



RM/237/2021 

RM schvaluje přijetí darů v podobě ochranných pomůcek a antigenních testů v souvislosti 

s koronavirovou pandemií pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 

od Pardubického kraje (IČ: 70892822). (přehled přijatých darů je přílohou zápisu) 

 

RM/238/2021 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě žádosti o 

připojení č. 4121505322 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035) v rámci zasíťování 

lokality „Vyhlídka“, dodatkem se mění termín dokončení díla, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/239/2021 

RM schvaluje uzavírku silnice č. III/3545 z důvodu rekonstrukce silnice (oprava krajnice a 

živičného krytu) v úseku Proseč – odbočka Martinice a schvaluje objízdnou trasu dle přílohy v 

období od 9. 8. 2021 do 31. 8. 2021. (souhlas a plán objížďky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/240/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy JKS SUBAX s. r. o. (IČ: 28831471) na provádění 

činnosti autorský dozor na akci „Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“, podpisem smlouvy 

nebo objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/241/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče o 

výměře 112 m2 na úřední desce na základě žádosti 

 (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/242/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2562/1 v k. ú Martinice u Skutče 

o výměře 8 m2 na úřední desce na základě žádosti . 

(žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

 

 



RM/243/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/14 v k. ú Podměstí o výměře 

50 m2 na úřední desce na základě žádosti 

 za účelem jeho využití jako zahrady. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

 

 

V Proseči dne 13. 7. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




