
     Zápis č. 22/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 27. července 2021 

v 9 hodin v kanceláři starosty města 

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

Omluven:  Tomáš Háp, Miloslav Hurych 

 

22. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 9:00 hodin do 9:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

  2. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2021  

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/01, 

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s.   

4. Pracovní řád Městského úřadu Proseč  

5. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 2562/1 v k. ú Martinice u Skutče  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 22. zasedání Rady města Proseč konaného dne 27. července 2021 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu 

byl radní Jan Poslušný. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

Starosta okomentoval členům rady města předkládané rozpočtové opatření podle přílohy. Jedná se 

ve většině případů o navýšení příjmové strany rozpočtu získanými dotacemi v roce 2021. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2021 (RM/255/2021) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/RM/2021 dle přílohy. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s přípravou lokality Vyhlídka, kde společnost 

ČEZ připravuje projektově přípojky NN, je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti. Radní s návrhem souhlasí a pověřují starostu podpisem smlouvy. 

 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/01, 

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  

(RM/256/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/01, Proseč, lokalita 

„VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval radní, že je potřeba vypracovat v návaznosti na organizační změny nový 

pracovní řád úřadu, jelikož dosavadní řad již nesplňuje zákonné požadavky. 

 

4. Pracovní řád Městského úřadu Proseč (RM/257/2021) 

Rada města 

schvaluje 

Pracovní řád Městského úřadu Proseč včetně jeho příloh s účinností od 1. 9. 2021. (pracovní řád je 

přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil doučenou žádost o pronájem části městského pozemku. 

5. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 2562/1 v k. ú Martinice u 

Skutče (RM/258/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru na úřední desce pronájmu 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)  

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

V Proseči dne 27. 7. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

člen rady města: …………………………… 




