
USNESENÍ č. 30/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 4. listopadu 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/359/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v podprogramu 117D063 Technická infrastruktura z 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu 117 06 Podpora bydlení na akci „Obytný 

soubor „VYHLÍDKA“ – Proseč – I. Etapa – TI“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z 

rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. 

(výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/360/2021 

RM bere na vědomí informace starosty ohledně aktuálního vývoje veřejné zakázky akce 

„Obytný soubor „VYHLÍDKA“ – Proseč – I. Etapa – TI“ a pověřuje starostu přípravou 

aktuálních informací pro budoucí kupující a přípravou dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní v zájmu ochrany investice města a naplnění požadovaných cílů – výstavby nových RD 

do stanoveného termínu. 

 

RM/361/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1/2022 vypsané Ministerstvem 

průmyslu a obchodu z Národního plánu obnovy a výzvy na akci „Rekonstrukce Veřejného 

osvětlení Paseky“ a souhlasí s dofinancováním akce z rozpočtu města. Přípravou a podáním 

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

 

RM/362/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku na akci „Rekonstrukce Veřejného osvětlení Paseky“ od firmy 

VČE – montáže, a. s. (IČ: 25938746), podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

RM/363/2021 



RM schvaluje smlouvu o dílo č. S23-045-0001 s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 

48035599) na opravu komunikace v ulici Lipová a K Návsi, která proběhne v dubnu 2022. 

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

 

RM/364/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o servisní činnosti s firmou VODA CZ SERVICE s. r. o. 

(IČ: 27545547) z důvodu zvyšování cen od 1. 1. 2022. Podpisem dodatku je pověřen starosta. 

(návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/365/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku Jaroslava Váška (IČ: 61999547) na vrata do garáže hasičům 

z důvodu pořízení nového dopravního automobilu, objednávkou nebo uzavřením smlouvy o 

dílo je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/366/2021 

RM bere na vědomí informace starosty o potřebě upgrade programového vybavení úřadu 

z důvodu účinnosti zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby od 1. 2. 2022 a pověřuje 

starostu a zaměstnance městského úřadu zajištěním cenové nabídky. 

 

RM/367/2021 

RM schvaluje stanovení výše stočného pro rok 2022 pro lokality Proseč a Bor u Skutče 

s účinností od 1. 1. 2022. (oznámení je přílohou zápisu) 

 

RM/368/2021 

RM bere na vědomí informace JUDr. Najmana k reakci na výzvu soudu ohledně žaloby 

podané  na město Proseč a na příspěvkovou organizaci Základní 

škola a mateřská škola Proseč. 

 

RM/369/2021 

RM schvaluje darovací smlouvu s 

na darování sbírkového předmětu – dýmky s figurální výzdobou z pozůstalosti po hudebním 

skladateli Stanislavu Jelínkovi, podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta. (darovací 

smlouva je přílohou zápisu) 

RM/370/2021 



RM bere na vědomí stížnost na zničený hrob tújí za hrobem, záležitost bude 

řešena ve spolupráci s evangelickou farností. (stížnost je přílohou zápisu) 

 

RM/371/2021 

RM schvaluje prodloužení všech smluv o nájmu bytu dle přílohy. 

 

RM/372/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/RM/2021 dle přílohy. 

 

 

V Proseči dne 4. 11. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




