
USNESENÍ č. 29/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 20. října 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

 

RM/338/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě na akci „Vybavení odborných učeben 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 2: 

IT vybavení“ se zhotovitelem FLAME System s. r. o. (IČ: 26846888), předmětem dodatku je 

změna zařízení z důvodu nedostupnosti, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je 

přílohou zápisu) 

 

RM/339/2021 

RM schvaluje uzavření smlouvy s městysem Moravská Nová Ves na poskytnutí materiálního 

daru ve formě dodávky 6 m3 smrkového dřeva v hodnotě 10 890,- Kč včetně DPH z majetku 

města Proseč jako příspěvek ke zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním 

prostředí v souvislosti s tornádem, které zasáhlo obdarovaného dne 24. 6. 2021. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/340/2021 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů 

(IČ: 25997815) na pořízení Kamenů zmizelých, které byly položeny v září 2021. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/341/2021 

RM schvaluje přijetí účelového daru ve formě 3D tiskárny Flashforge Adventurer 3 v celkové 

hodnotě 10 999 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč od 



SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 60104911). (návrh darovací smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/342/2021 

RM schvaluje spolupořádání akce Výsadba stromu Boženky Hartmanové ve spolupráci 

s Českobratrskou církví evangelickou, která se uskuteční 28. 10. 2021 v městském parku Gen. 

Svatoně a kpt. Sošky na Pasekách. (plakát je přílohou zápisu) 

 

RM/343/2021 

RM schvaluje smlouvu o spolupráci – stavba obnovy komunikace na pozemku p. p. č. 2576/5 

v k. ú. Martinice u Skutče s 

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

 

RM/344/2021 

RM schvaluje ceník a Provozní řád včetně podmínek využívání nové Městské sportovní haly 

Proseč s účinností od 1. 11. 2021. (ceník a provozní řád jsou přílohou zápisu) 

 

RM/345/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku na elektronickou zabezpečovací signalizaci a datové rozvody 

v rámci akce „Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“ od firmy BOS-PCO s.r.o. (IČ: 

27476634), objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/346/2021 

RM schvaluje poskytnutí půjčky do výši 32 807,- Kč na základě žádosti občana města 

 v rámci řešení sociální výpomoci občanům v souvislosti 

s vypsaným exekučním řízením na splacení dluhu vůči VZP. Podpisem smlouvy o půjčce je 

pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/347/2021 

RM bere na vědomí navýšení nabídkové ceny žadatele 

 na odkoupení pozemku p. č. 1977 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 1169 m2 v majetku 

města a navrhuje projednat žádost na zasedání zastupitelstva města. (žádost je přílohou zápisu)  

 

 



RM/348/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

90 m2 na základě žádosti  za účelem 

narovnání hranice mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/349/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

120 m2 na základě žádosti 

 za účelem narovnání hranice mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou 

zápisu)  

 

RM/350/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

60 m2 na základě žádosti za účelem 

narovnání hranice mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/351/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

50 m2 na základě žádosti za účelem narovnání hranice 

mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/352/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

35 m2 na základě žádosti  za účelem navázání oplocení 

k sousednímu pozemku. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/353/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2621/10 v k. ú. Záboří u Proseče 

o výměře 10 m2 na základě žádosti  za účelem navázání 

oplocení k sousednímu pozemku. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

 

 

 



RM/354/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 o výměře cca 54 m2 a st. 

p. č. 139 o výměře cca 28 m2 vše v k. ú. Česká Rybná na základě žádosti 

za účelem narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/355/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 v k. ú. Česká Rybná o 

výměře cca 22 m2 na základě žádosti  za účelem 

narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/356/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájmu v č. p. 298, Rybenská 30. 11. 2021. 

 

RM/357/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy k podání žádosti o účelovou dotaci 

v rámci dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022, 

přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Stanislava Češková a starosta. (výzva je přílohou 

zápisu) 

 

RM/358/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/RM/2021 dle přílohy 

 

 

V Proseči dne 20. 10. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




