
USNESENÍ č. 12/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 14. června 2022 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Poslušný 

 

Host: Mgr. Romana Pešková 

 

 

RM/183/2022 

RM schvaluje instalaci vjezdové brány na pozemku p.č. 284/1 k.ú. Proseč u Skutče (u mateřské 

školy) na náklady města z důvodu zajištění přístupu majitele pozemku k nemovitosti. 

 

RM/184/2022 

RM schvaluje smlouvu o zajištění představení „Sylvie“ s Agenturou Familia (IČ: 67380441), 

které se uskuteční 9. listopadu 2022 v MSC Sokolovna, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/185/2022 

RM schvaluje smlouvu o výkonu umělecké činnosti na zajištění představení „Liga proti 

nevěře“ s agenturou Nordproduction s.r.o. (IČ: 09547266), které se uskuteční 25. října 2022 

v MSC Sokolovna včetně smlouvy na zajištění dopravy kulis a herců s Petrem Máchou (IČ: 

66633763), podpisem smluv je pověřen starosta. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/186/2022 

RM schvaluje smlouvu o nakládání s odpadem č. S/05007077/22500864/001/2022 s firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (IČ: 49356089) na zajištění odvozu odpadu ze hřbitovů 

a ČOV, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/187/2022 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. O–62/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a 

odstranění komunálního odpadu se společností Technické služby Hlinsko, s. r. o. (IČ: 

25951611), podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/188/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/RM/2022 dle přílohy. 

 

RM/189/2022 

RM schvaluje navýšení alokace v dotačním programu města „Podpora sportu a tělovýchovy 

pro rok 2022“ ve výši 250.000 Kč z rozpočtu města. 

 

RM/190/2022 

RM schvaluje návrh rozdělení finanční prostředků v programu „Podpora sportu a 

tělovýchovy“ z rozpočtu města Proseč na rok 2022: 

• FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) ve výši 118.000,- Kč na činnost, práci s mládeží a krytí 

provozních nákladů. 

• FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) ve výši 3.000,- Kč na turnaj v malé kopané pro ZŠ 

Proseč 

• Florbalový spolek FbC Skuteč (IČ: 22855301) ve výši 60.000,- Kč na činnost, práci s 

mládeží a krytí provozních nákladů. 

• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 60104911) ve výši 20.000,- Kč na 

činnost, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. 

• HC Proseč, žadatel fyzická osoba ve výši 12.000,- Kč na činnost, práci s mládeží a 

krytí provozních nákladů. 

• Tělocvičná jednota Sokol Proseč (IČ: 60102713) ve výši 6.000,- Kč na pořádání 

nočního nohejbalového turnaje o pohár města a na pořádání vánočního turnaje ve 

stolním tenise. 

• Žadatel fyzická osoba ve výši 3.000,- Kč na pořádání tenisového turnaje ve čtyřhře pro 

amatérské hráče z Proseče. 

a předkládá ho k projednání a schválení zastupitelstvu města. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

 



RM/191/2022 

RM neschvaluje z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2022 

následující žádost o poskytnutí finančních příspěvků: 

• TAJV (IČ: 09287094) 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/192/2022 

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

v Zastupitelstvu města Proseč dne 15. 6. 2022. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

RM/193/2022 

RM schvaluje poskytnutí finančního daru spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess 

pomáhají odloženým dětem, z. s. (IČ: 27006891) ve výši 5.000 Kč na zřízení nového babyboxu 

v Chrudimi. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/194/2022 

RM bere na vědomí zprávu od Pardubického kraje týkající se realizace projektu Digitálně 

technická mapa Pardubického kraje a schvaluje zahájení kroků města v souladu s platnou 

legislativou včetně úhrady nákladů s tím spojených (hardware a software), dalším jednáním 

jsou pověřeni starosta a místostarosta. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/195/2022 

RM bere na vědomí informace ředitelky školy Mgr. Romany Peškové k provozním 

záležitostem příspěvkové organizace. 

 

RM/196/2022 

RM schvaluje žádost o zohlednění výše stočného dle průměrných čísel z minulých let od 

 z důvodu nekontrolovaného úniku vody. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



RM/197/2022 

RM schvaluje pronájem části p. č. 177 a p. č. 1890 o celkové výměře cca 57 m2 v k. ú. Proseč 

u Skutče na základě žádosti 

 na dobu neurčitou včetně možnosti oplocení pronajatého pozemku. (žádost o pronájem 

je přílohou zápisu) 

 

RM/198/2022 

RM schvaluje žádost  a  o 

obnovení komunikace na p.p.č. 1870/27 k.ú. Proseč u Skutče na své náklady bez spoluúčasti 

města, podpisem dohody je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 14. 6. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




