
USNESENÍ č. 3/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 7. února 2022 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Jan Poslušný, Tomáš Háp 

Omluveni: Miloslav Hurych, Ing. Radek Šenkýř 

 

 

RM/42/2022 

RM schvaluje vypsání poptávkového řízení na stavební práce akce „lokalita Čechalova“ 

v souladu se směrnicí č. 1/2020, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu (mimo režim zákona), dalším jednáním je pověřen starosta. 

 

RM/43/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy JKS SUBAX s.r.o. (IČ: 28831471) na výkon 

technického dozoru objednavatele a koordinátora BOZP na stavbě v rámci akce „Obytný soubor 

„Vyhlídka“ – Proseč – I. etapa - TI“, podpisem smluv je pověřen starosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/44/2022 

RM schvaluje odmítnutí dotace ve výši 2.500.000,- Kč z Výzvy JSDH_V1_2022 od 

Ministerstva vnitra na akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro město Proseč“ 

z důvodu vysokých nákladů na pořízení nového automobilu. 

 

RM/45/2022 

RM schvaluje odmítnutí dotace ve výši 500.000,- Kč od Pardubického kraje na pořízení nové 

automobilové stříkačky pro město Proseč. (informace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/46/2022 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 31. 12. 2021 v příjmech po konsolidaci 

67.367.986,16 Kč, ve výdajích po konsolidaci 78.888.056,23 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

 



RM/47/2022 

RM schvaluje inventarizační zprávu města Proseč za rok 2021 dle přílohy. (kompletní zpráva 

včetně příloh je uložena v účtárně městského úřadu) 

 

RM/48/2022 

RM schvaluje žádost spolku Lungta připojení se k akci ,,Vlajka pro Tibet“, která se koná 

10.3.2022. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/49/2022 

RM bere na vědomí výtěžek z Tříkrálové sbírky 2021 na našem území. (informace jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/50/2022 

RM schvaluje stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč dne 16. 2. 2022. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

RM/51/2022 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy v nebytovém prostoru na adrese Borská 125, 

Proseč na základě žádosti  a  ke dni 28. 2. 2022. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/52/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na úřední desce na adrese 

Borská 125, Proseč se společností PM Šenkýř-Novák s. r. o. (IČ: 11938773) od 1. 3. 2022. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/53/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 o výměře cca 95 m2 v k. 

ú. Podměstí na základě žádosti  za účelem narovnání hranice 

mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/54/2022 

RM bere na vědomí informace starosty o rozeslání dodatků č. 1 ke Smlouvám budoucím 

kupním včetně návrhu nových kupních smluv všem zájemcům o odkup stavebních parcel 

v lokalitě Vyhlídka. 

 

 

V Proseči dne 7. 2. 2022 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

člen rady města: ………………………………………………. 




