
USNESENÍ č. 18/2022 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 22. září 2022 ve 13 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Poslušný 

 

RM/279/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Obytný soubor „VYHLÍDKA“ 

– Proseč – I. etapa – technická infrastruktura“ se zhotovitelem Společnost po Proseč – Vyhlídka 

(IČ 46506934), předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení akce z důvodu zpoždění 

navazujících objektů a staveb jejichž investorem jsou třetí strany, podpisem dodatku je pověřen 

starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/280/2022 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 19.050,- Kč pro rok 2022 a 30.480,- Kč pro rok 2023 

na obědové služby 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. (návrh darovací smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/281/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku s firmou Energomex s.r.o. (IČ 29042577) na zpracování 

energetického posudku a projektové studie na akci „Snížení energetické náročnosti gastro 

provozu ZŠ“, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/282/2022 

RM schvaluje aktualizaci pravidel pro hlášení městským rozhlasem s účinností od 1. 10. 2022. 

(pravidla jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/283/2022 

RM bere na vědomí poděkování plk. Mgr. Aleše Černohorského, ředitele HZS Pardubického 

kraje a plk. Ing. Romana Vyskočila, ředitele HZS Ústeckého kraje, městu Proseč a jednotce 

SDH Proseč, která pomáhala s likvidací velkého lesního požáru v okolí Hřenska. (poděkování 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/284/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p. č. 2051/2 o výměře 628 m2 v k. 

ú. Paseky u Proseče na základě žádosti  za 

účelem sečení sena. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

 

RM/285/2022 

RM schvaluje přijetí navýšení účelové dotace o 489.000,00 Kč na celkovou výši 2.071.000,00 

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

sociálních službách, včetně uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/22/20624 s Pardubickým 

krajem, podpisem dodatku ke smlouvě je pověřen starosta. (návrh dodatku č. 2 a průvodní dopis 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/286/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

(JSDH_DOT_V2_2022) z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Uhrazení výdajů za zásah a 

akceschopnost jednotky JPO III JSDH Proseč“. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Mgr. 

Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/287/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od  pro 

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

jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/288/2022 

RM bere na vědomí informace starosty o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových 

prostor na adrese Borská čp. 125, Proseč v 1.PP ke dni 31. 12. 2022. (návrh dohody je přílohou 

zápisu) 

 

RM/289/2022 

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4122031684 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), která se týká zřízení nového odběrného místa 

na adrese Paseky 66 pro připojení tepelných čerpadel v souvislosti s realizací akce „Spolkový 

dům Paseky“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/290/2022 

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4122030336 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), která se týká zřízení nového odběrného místa 

pro hřiště Miřetín na p.p.č. 1165, k.ú. Miřetín, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva 

je přílohou zápisu)   

 

RM/291/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/RM/2022 dle přílohy.  

 

V Proseči dne 22. 9. 2022  

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta města: ………………………………………………. 




