USNESENÍ č. 11/2022
Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ,
konané 31. května 2022 v 7 hodin v kanceláři starosty města

Přítomni:

Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Ing. Radek Šenkýř, Tomáš Háp, Jan
Poslušný

RM/169/2022
RM schvaluje odměnu za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Proseč pro ředitelku Mgr. Romanu Peškovou ve výši

Kč a bere na vědomí, že odměna

bude vyplacena z prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných Pardubickým krajem, nikoliv
z finančních prostředků, které poskytuje zřizovatel (město) na činnost a provoz příspěvkové
organizace a ve stejném období budou vyplaceny také odměny pedagogickým a provozním
pracovníkům příspěvkové organizace. (metodika MŠMT pro zřizovatele k odměňování ředitelů
škol je přílohou zápisu)

RM/170/2022
RM bere na vědomí žádost

o poskytnutí finančních prostředků na

pořízení kabátků ke krojům pro děti z folklorního souboru Prosečský dřeváček a bere na
vědomí informaci starosty, že město již přispělo na pořízení kabátků formou úhrady přímo
vystavené faktury dodavatelem. (žádost je přílohou zápisu)

RM/171/2022
RM bere na vědomí žádost Klub Seniorů Proseč o finanční a materiální zajištění klubu na
kulturní a vzdělávací činnost a bere na vědomí informaci starosty, že náklady spojené
s činností klubu jsou přímé náklady města a jsou již zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na
rok 2022. (žádost o podporu je přílohou zápisu)

RM/172/2022
RM schvaluje poskytnutí dotací v kompetenci rady:
•

Farní sbor ČCE v Proseči u Skutče (IČ: 60103281) ve výši 10 000 Kč na pořádání
letního dětského tábora.

•

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) ve výši 7 500 Kč na
pořízení materiálního vybavení pro pořádání společenských a sportovních akcí.

•

Český svaz chovatelů z. s., základní organizace Proseč, p. s. (IČ: 69839531) ve výši
10 000 Kč na činnost a na náklady spojené s uspořádáním výstavy.

(žádosti jsou přílohou zápisu)

RM/173/2022
RM schvaluje poskytnutí finančních darů v kompetenci rady:
•

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) ve výši 6 000 Kč na
pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v Miřetíně a na 20. ročník nohejbalového
turnaje trojic „O pohár SDH Miřetín“.

•

Domov pod Kuňkou (IČ:71176217) ve výši 3 000 Kč na jednoho občana s trvalým
pobytem v Proseči.

•

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče (IČ: 60102411) ve výši 7 500 Kč na provozní
náklady organizace.

•

Linka bezpečí, z.s. (IČ: 61383198) ve výši 3 000 Kč na provozní náklady organizace.

•

Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s. (IČ: 08751587) ve výši 7 500 Kč na činnost
mobilní hospicové péče.

•

SeniorCentrum Skuteč (IČ: 75016541) ve výši 16 000 Kč na pobytové služby 2
občanům města Proseč.

•

Oblastní charita Polička (IČ: 49325515) ve výši 5 000 Kč na provozní náklady
organizace.

(žádosti jsou přílohou zápisu)

RM/174/2022
RM neschvaluje z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2022
následující žádost o poskytnutí finančních příspěvků:
•

KONTAKT Ústí na Orlicí o. p. s. (Linka důvěry) (IČ: 61239488)

(žádost je přílohou zápisu)

RM/175/2022
RM schvaluje aktualizaci ceníku za pronájem, energie a služby, který je Přílohou č. 1
Provozního řádu MSC Sokolovna s účinností od 1. 6. 2022. (ceník je přílohou zápisu)

RM/176/2022
RM bere na vědomí informace a cenovou nabídku firmy GLICE CZ s. r. o. (IČ: 29189641) na
pořízení syntetického kluziště s možností celoročního provozu. (informace a cenová nabídka
jsou přílohou zápisu)

RM/177/2022
RM bere na vědomí nabídku na odkup lesního pozemku v k. ú. Česká Rybná od
a pověřuje místostarostu prověřením stavu nabízeného pozemku s Ing. Milanem
Hronem, odborným lesním hospodářem. (situace a výměry nabízených pozemků jsou přílohou
zápisu)

RM/178/2022
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3000 o výměře 31 m2 v k. ú.
Česká Rybná na základě žádosti

za účelem

zlepšení vjezdu do nemovitosti. (žádost je přílohou zápisu)

RM/179/2022
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. č. 453/1 o výměře 15160 m2 a 453/3 o výměře
1335 m2 v k. ú. Podměstí na základě žádosti
za účelem obnovení původního vlastnického vztahu. (žádost je přílohou zápisu)

RM/180/2022
RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně
převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s firmou Recycling
– kovové odpady a. s. (IČ: 25252851) s účinností od 1. 6. 2022, podpisem dodatku je pověřen
starosta. (ceník a dodatek ke smlouvě je přílohou zápisu)

RM/181/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/RM/2022 dle přílohy.

RM/182/2022
RM schvaluje dohodu o užívání pozemku p. č. 2051/4 o výměře 4739 m2 v k. ú. Paseky u
Proseče bezúplatně od 1. 6. 2022 na dobu neurčitou žadateli
za účelem sekání trávy, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (žádost o
pronájem je přílohou zápisu)

V Proseči dne 31. 5. 2022

starosta města:

………………………………………………

místostarosta:

……………………………………………….

