
USNESENÍ č. 32/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 30. listopadu 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

 

RM/390/2021 

RM bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120082695 na stavbu Rybenská, Proseč 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/391/2021 

RM bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120082137 na stavbu Ve Dvoře 1, Proseč 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/392/2021 

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

stavby č. IV-12-2022453/VB/01 na stavbu Proseč u Sk., Borka, pč. 1277/1,2, chaty-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/393/2021 

RM bere na vědomí žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stavby 

na pozemku 1297/5 v k. ú. Proseč u Skutče v lokalitě Borka a pověřuje starostu požádat 

zpracovatele Územního plánu Proseč o vydání stanoviska k předloženému návrhu. (žádost a 

návrh stavby jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/394/2021 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3 500,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od firmy GRANITA Lomy s. r. o. (IČ: 11862459) pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/395/2021 

RM schvaluje přijetí věcného daru – stavebnice LEGO Kloubový dampr Volvo 6x6 v hodnotě  

5.100,- Kč od fyzických osob Ing. Jana Macháčka, Miloslav Hurycha, Ing. Radka Šenkýře, Jana 

Poslušného a Tomáše Hápa pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Proseč. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/396/2021 

RM schvaluje protokoly o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč dle přílohy. 

(protokoly jsou přílohou zápisu) 

 

RM/397/2021 

RM bere na vědomí protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze dne 23. 11, 2021 od Všeobecné zdravotní 

pojišťovny České republiky. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/398/2021 

RM bere na vědomí porovnání variant rozpočtu a úspory nákladů v 1. etapě výstavby 

rodinných domů na akci lokalita Vyhlídka TI. (porovnání variant rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

RM/399/2021 

RM bere na vědomí vyúčtování koncertu Daniela Jůna a Ondřeje Jiskry, který pořádala místní 

Českobratrská církev evangelická v Proseči společně s městem Proseč a v rámci spolupráce 

schvaluje úhradu druhého spolupořádaného adventního koncertu Vocatus Ecumenicus ve výši 

6.000 Kč, který se uskuteční v neděli dne 12. prosince 2021 v evangelickém kostele. 

(vyúčtování je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/400/2021 

RM bere na vědomí vyúčtování výdajů Klubu seniorů Proseč a stručný přehled činností klubu 

v roce 2021. 

 

RM/401/2021 

RM bere na vědomí zprávu od Jana Poslušného o nevyčerpání poskytnuté dotace v plné výši, 

které město poskytlo na základě usnesení Zastupitelstva města Proseč č. 2/2021 ze dne 17. 6. 

2021 a vrácení nevyčerpaných prostředků. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/402/2021 

RM bere na vědomí zprávu od Rady Energetického regulačního úřadu ohledně přímé pomoci 

spotřebitelům, kteří se po ukončení dodávek energií od firem ze skupiny Bohemia Energy entity 

a dalších dodavatelů potýkají s několikanásobným zvýšení cen elektřiny a plynu. (zpráva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/403/2021 

RM bere na vědomí zprávu od člena Rady Pardubického kraje Josefa Kozla ohledně oceňování 

pedagogů působících v Pardubickém kraji. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/404/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RM/2021 dle přílohy. 

 

RM/405/2021 

RM bere na vědomí nabídku na odkup pozemků v k.ú. Martinice u Skutče a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (výměry a situace parcel jsou přílohou zápisu) 

 

RM/406/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor II. a III. nadzemní podlaží v čp. 

70, ulice Školní, 539 44 Proseč na úřední desce. 

 

RM/407/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu městské Sportovní 

haly bez čísla popisného v ul. Rybenská, 539 44 Proseč na úřední desce. 

 



RM/408/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3074 v k. ú. Česká Rybná o výměře cca 

200 m2 na úřední desce. 

 

 

V Proseči dne 30. 11. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




