
USNESENÍ č. 14/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 11. července 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluveni:  Tomáš Háp 

 

 

RM/211/2022 

RM schvaluje přijetí navýšené účelové dotace o 855.600,00 Kč na celkovou výši 1.582.000,00 

Kč na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/22/20624 s Pardubickým 

krajem, podpisem dodatku ke smlouvě je pověřen starosta. (návrh dodatku č. 1, původní 

smlouva a průvodní dopis jsou přílohou zápisu) 

 

RM/212/2022 

RM schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu 

při promítání zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech č. 

VPK_2022_10876 s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 

(IČ:63839997). (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/213/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně prodeje pozemku dle nového GP 

(č. 517-288/2019) p. č. 1579/38 o výměře 892 m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

schválené ZM dne 31.3.2021 usnesením č. 1/2021 a schvaluje vrácení uhrazené zálohy ve výši 

100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



RM/214/2022 

RM bere na vědomí žádosti došlé v rámci výzvy Participativního rozpočtu 2022 v Proseči a 

schvaluje vyřazení 1 projektu „Úprava parkoviště u fotbalového hřiště a vjezdu z něj“ 

z důvodu překročení stanoveného limitu finanční alokace na realizaci jednoho projektu a 

schvaluje realizaci 3 následujících projektů: 

- „Rekonstrukce povrchu nohejbalového hřiště Miřetín a umístění laviček“, realizace k.ú. 

Miřetín, předkladatel SDH Miřetín, 

- „Rozšíření dětského hřiště „Rybeňáček““, realizace k.ú. Česká Rybná, předkladatel 

, 

- „Rekonstrukce lávky v ulici K Návsi v Podměstí“, realizace k.ú. Podměstí, předkladatel 

. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

RM/215/2022 

RM schvaluje přijetí daru ve výši 1.000 Kč od 

 jako příspěvek na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“, jehož cílem 

bylo pořízení a umístění 4 ks Stolpersteine, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/216/2022 

RM schvaluje vypsání poptávkového řízení na akci „Místní energetická koncepce a 

Energetický akční plán města Proseč“ v souladu se směrnicí č. 1/2020, kterou se stanoví způsob 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona), dalším jednáním je pověřen 

starosta. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/217/2022 

RM schvaluje Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ (2021–2027) a 

Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ (2021–2027) v rámci dokumentu 

Strategický rámec pro ORP Chrudim pro využití dotačních zdrojů. (strategické rámce jsou 

přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 11. 7. 2022 

 

 



starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




