
USNESENÍ č. 8/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 5. dubna 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluveni: Tomáš Háp 

 

 

RM/115/2022 

RM schvaluje smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se 

společnostmi Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (IČ: 27484211) a Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. (IČ: 48171590) v lokalitě „Čechalova“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/116/2022 

RM schvaluje dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení č. 19_SOBS02_4121505322 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. (IČ: 

24729035), zasíťování 39 stavebních parcel v lokalitě „Vyhlídka“, kterým se mění termín 

realizace dokončení díla do 15. 9. 2022, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku 

je přílohou zápisu) 

 

RM/117/2022 

RM bere na vědomí informace starosty a radního Poslušného o přípravě aktualizace dohody 

mezi městem Proseč a TJ Sokol Proseč, dalším jednáním jsou pověření starosta a radní 

Poslušný. (podklady jsou přílohou zápisu) 

 

RM/118/2022 

RM bere na vědomí protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 

provedený dne 10. 3. 2022 v objektu na adrese Rybenská čp. 260, který je ve správě 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseče. Jednáním s příspěvkovou 

organizací o odstranění závad jsou pověřeni starosta a místostarosta. (protokol je přílohou 

zápisu) 



 

RM/119/2022 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 9.216,- Kč na období od 30. 3. 2022 do 30. 6. 2022 

na obědové služby ve prospěch 6 nezletilých dětí, žáků v rámci charitativního projektu ,,Obědy 

pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou 

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

zápisu) 

 

RM/120/2022 

RM schvaluje přijetí věcného daru interaktivní tabule v hodnotě 20.000,- Kč od firmy 

ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/121/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1298/2 o výměře cca 130 m2 v k. 

ú. Martinice u Skutče z majetku města Proseč do vlastnictví 

za účelem narovnání hranic mezi pozemky. (návrh narovnání 

hranic pozemků v k. ú. Martinice u Skutče je přílohou zápisu)  

 

RM/122/2022 

RM schvaluje vyhlášení dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 

2022“ včetně výše alokace finančních prostředků z rozpočtu města v tomto programu ve výši 

200.000 Kč. (návrh programu je přílohou zápisu) 

 

RM/123/2022 

RM schvaluje pravidla a vyhlášení participativního rozpočtu města Proseč pro rok 2022 včetně 

výše alokace finančních prostředků z rozpočtu města na 3 projekty každý ve maximální výši 

150.000,- Kč. (pravidla a podklady jsou přílohou zápisu) 

 

RM/124/2022 

RM schvaluje aktualizaci ceníku služeb a úkonů Pečovatelské služby Proseč v souladu 

s novelizací vyhlášky č. 505/2006 Sb. s účinností od 1. 5. 2022. (aktualizace ceníku pravidla a 

podklady jsou přílohou zápisu) 

 



RM/125/2022 

RM schvaluje úhradu nákladů spojených se školní docházkou a vzděláváním dětí ukrajinských 

uprchlíků v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. 

 

 

V Proseči dne 5. 4. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




