
USNESENÍ č. 21/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 19. července 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluven:  Tomáš Háp 

 

 

RM/244/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“ se 

zhotovitelem Sdružení pro výstavbu sportovní haly v Proseč (IČ: 28829913), předmětem 

dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do 31. 8. 2021 z důvodu zhoršené situace na 

trhu se stavebním materiálem, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku a žádost 

zhotovitele jsou přílohou zápisu) 

 

RM/245/2021 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizace akce „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ s firmou INSTAV Hlinsko, a. s. (IČ 25284959). 

Dodatkem se prodlužuje termín pro dokončení díla do 30. 6. 2022 z důvodu zhoršené situace 

na trhu se stavebním materiálem a z kapacitních důvodů, podpisem dodatku je pověřen starosta. 

(návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/246/2021 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2022048_SOBS VB_1 na stavbu „IV-12-2022048, ppč. 849/12 – knn“ s firmou 

ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), včetně souhlasu s realizací a umístěním stavby, podpisem 

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

 

 

 

 

 



RM/247/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora zpracování dokumentace pro 

projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027 z Pardubického 

kraje v rámci dotačního programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových 

regionech Pardubického kraje na projekt „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci 

centra města Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou 

a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/248/2021 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 36.556,- Kč pro rok 2021 a 58.682,- Kč pro rok 2022 

na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Proseč. (darovací smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/249/2021 

RM bere na vědomí informace starosty a matrikářky Stanislavy Češkové k projektu „Kameny 

zmizelých“ a schvaluje zapojení města Proseč do projektu „Kameny zmizelých“ včetně 

pořízení 9 ks kamenů Stolpersteine se jmény členů rodiny Červinkových, která zahynula v 

koncentračních táborech během 2. světové války, slavnostní odhalení kamenů proběhne do 

konce letošního roku. Dalším jednáním s autory projektu a přípravou umístění kamenů na území 

města je pověřen starosta a matrikářka. (informace o projektu a návrh kamenů je přílohou 

zápisu) 

 

RM/250/2021 

RM bere na vědomí cenovou nabídku FM - Credit s. r. o. (IČ: 27689166) na kompletní 

renovaci povrchu víceúčelového hřiště na sportovním areálu u základní školy a navrhuje řešit 

renovaci vhodným dotačním titulem, pověřeni jsou monitoringem vypsaných výzev Kateřina 

Jetmarová a starosta. (informace a cenová nabídka jsou přílohou zápisu) 

 

 

RM/251/2021 

RM schvaluje darování 10 ks kelímků „Proseč žije“, 10 ks pastelek „Město Proseč“, 10 ks 

Prosečských lístků, 10 ks knížek Proseč u Skutče a 10 ks knížek Moje Proseč a Thomas Mann 

jako ceny pro účastníky akce Hry bez katastru, která se bude konat 24. 7. 2021 v Jarošově. 



 

RM/252/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 650 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 

12 m2 na úřední desce města základě žádosti  za 

narovnání hranic pozemku. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/253/2021 

RM schvaluje smlouvu o realizaci uměleckého výkonu se spolkem Přátelé slunovratu z.s. (IČ: 

26592576), jejíž předmětem je změna termínu a místa vystoupení skupiny Marien dne 24. 7. 

2021 v areálu ZŠ, Rybenská 260 Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/254/2021 

RM schvaluje žádost o zapracování změn v rámci pořízení Změny č. 3 Územního plánu Proseč, 

které zahrnují rozšíření plochy pro stavební parcely a vytvoření zázemí pro připravovaný 

přírodní koupací biotop, dalším jednáním s pořizovatelem územního plánu je pověřen starosta. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 19. 7. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




