
USNESENÍ č. 13/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 27. června 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Poslušný 

 

RM/199/2022 

RM schvaluje darovací smlouvu s paní  předmětem 

daru jsou 3 ks porcelánových dýmek, podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta, 

zaevidováním předmětů do sbírkových knih je pověřena Eva Rejentová. (darovací smlouva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/200/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 4 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od společnosti PP-GROUP.cz s. r. o. (IČ: 28829913) pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/201/2022 

RM schvaluje nákup čistícího stroje v hodnotě 55 350,- Kč bez DPH a pořízení nového serveru 

s licencemi v hodnotě 140 408,- Kč bez DPH příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská 

škola Proseč formou zapojení finančních prostředků z Fondu reprodukce majetku. (žádost a 

cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/202/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy PČDP s. r. o. (IČ: 08905738) na zpracování 

projektové dokumentace na akci: Proseč – Chodník podél silnice III/35723 pro dotační titul 

SFDI, objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

 

 



RM/203/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/RM/2022 dle přílohy. 

 

RM/204/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od Vodárenská společnost Chrudim (IČ: 27484211) na 

dodávku a instalaci ATS Paseky pro IV. a V. tlakové pásmo Proseč, objednatelem bude 

společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., které je město akcionářem. Město uhradí 

náklady vkladem do společnosti výměnou za nově upsané akcie. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

 

RM/205/2022 

RM bere na vědomí stížnost od  na konání 

zábav a akcí v Rychtářových sadech a pověřuje starostu vypracováním odpovědi. (stížnost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/206/2022 

RM bere na vědomí zprávu od Parlamentu ČR z poslaneckého klubu STAN týkající se 

plánovaného zrušení stavebního úřadu v Proseči. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/207/2022 

RM bere na vědomí protokol o kontrole č. 7/2022 výkonu přenesené působnosti – matriční 

úřad, kontrolu provedli pověření pracovníci Městského úřadu Chrudim na Městském úřadě 

Proseč dne 21. 6. 2022. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/208/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství na hospodaření 

v lesích v majetku města - obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, přípravou a podáním 

žádosti jsou pověřeni starosta a Mgr. Kateřina Jetmarová. (žádost je přílohou zápisu)  

 

 

 

 

 

 



RM/209/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně prodeje 

pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1578/8 o výměře 998 m2 v k. ú. Záboří u 

Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 18. 5. 2020 usnesením č. 3/2020 a schvaluje 

vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/210/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v 

oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni 

Stanislava Češková a starosta. (výzva je přílohou zápisu)  

 

V Proseči dne 27. 6. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




