
USNESENÍ č. 2/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 20. ledna 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

Hosté: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová 

 

 

RM/27/2022 

RM schvaluje smlouvu č. 1000015411/2021/4000242637 o podmínkách napojení, o 

spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s 

firmou GasNet, s.r.o. (IČ: 27295567) v souvislosti s přípravou lokality „Čechalova“, podpisem 

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

 

RM/28/2022 

RM schvaluje návrh smlouvy o převodu investorství s firmou Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. (IČ: 48171590) na připravovanou stavbu vodovodu, která je součástí investiční 

akce: „Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč, technická infrastruktura“ a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/29/2022 

RM schvaluje návrh smlouvy o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

(IČ: 48171590) ve výši 4 350 000,- Kč na připravovanou stavbu vodovodu, která je součástí 

investiční akce: „Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč, technická infrastruktura a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/30/2022 

RM schvaluje partnerskou smlouvu s DSO Mikroregion Maštale, svazek obcí (IČ: 70935840) 

o spolupráci při pořádání akce „Cyklo Maštale 2022“, podpisem smlouvy je pověřen 

místostarosta. (partnerská smlouva je přílohou zápisu) 

 



RM/31/2022 

RM bere na vědomí informace advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, ve věci dalšího 

právního postupu při uzavírání dodatků k budoucím smlouvám s maximálním zájmem ochrany 

investice města při realizaci stavební lokality Vyhlídka. (informace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/32/2022 

RM bere na vědomí nesouhlas a výhrady k postupu města při uzavření dodatků ke smlouvám 

budoucím o koupi pozemků na lokalitě „Vyhlídka“ od  a .  

(připomínky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/33/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Axiell s. r. o. (IČ: 24127582) na poskytování služeb 

„Outsourcing sbírkového evidenčního systému MUSEION" pro evidenci sbírkových předmětů 

v majetku města a jejich zápis do CESu (centrální evidence sbírek muzejní povahy), podpisem 

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

 

RM/34/2022 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

údajů se společností SMS-služby s.r.o. (IČ: 06784771), předmětem dodatku je zvýšení cen za 

poskytované služby, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/35/2022 

RM schvaluje pořízení lesního hospodářského plánu na lesní pozemky v majetku města Proseč 

období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032, dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. 

(instrukce pro přípravu podkladů pro zpracovatele jsou přílohou zápisu) 

 

RM/36/2022 

RM schvaluje smlouvu s firmou Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. (IČ: 2595143) na 

zpracování lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032, podpisem 

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

 

 

 

 



 

RM/37/2022 

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

stavby č. IV-12-2021860/1 akce „Proseč Průmyslová 570/10 ERGOTEP TS, knn“ s firmou 

ČEZ Distribuce (IČ: 24729035), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/38/2022 

RM bere na vědomí informace starosty o aktuální situaci v rámci průmyslové zóny. 

 

RM/39/2022 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č. 45/2005 v čp. 352, Bratří Mannů 

s  ke dni 31. 1. 2022. 

 

RM/40/2022 

RM schvaluje přidělení bytu č. 45/2005 v čp. 352, Bratří Mannů od 1. 2. 2022.  

 

RM/41/2022 

RM schvaluje zprostředkování prodeje nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 10 a 2707 vše k.ú. 

Záboří u Proseče prostřednictvím realitní kanceláře NEXT REALITY včetně podmínek 

prodeje, podpisem zprostředkovatelské smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

V Proseči dne 20. 1. 2022 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




