
USNESENÍ č. 22/2022 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 29. listopadu 2022 v 8:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Mgr. Romana Pešková, 

Josef Soukal, DiS. 

 

 

RM/355/2022 

RM schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících kanalizací uzavřené podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. s obcí Bor u Skutče 

(IČ 00496987), jejíž předmětem je provoz splaškové kanalizace v obci Bor u Skutče a likvidace 

odpadních vod od občanů a majitelů nemovitostí v obci Bor u Skutče s účinností od 1. 1. do 

31. 12. 2023. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/356/2022 

RM schvaluje stanovení výše stočného pro rok 2023 pro lokality Proseč a Bor u Skutče s 

účinností od 1. 1. 2023. (oznámení je přílohou zápisu)  

 

RM/357/2022 

RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Proseč včetně jeho příloh s 

účinností od 1. 12. 2022. (organizační řád je přílohou zápisu) 

 

 

RM/358/2022 

RM schvaluje přijetí dotace od Národní sportovní agentury na akci „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ ve výši 800 000,- Kč. (registrace akce a rozhodnutí 

o poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/359/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 17. 10. 2022 na akci 

„Zpracování MEK Město Proseč“ s firmou ENUPRO s.r.o. (IČ 01525662), předmětem dodatku 

je prodloužení termínu dokončení akce do 31, 3. 2023, podpisem dodatku je pověřen starosta. 

(dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/360/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 13. 10. 2022 na akci „Zavedení 

systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“ s firmou ECOTEN s.r.o. 

(IČ 29136440), předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení akce do 31, 3. 2023, 

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

 

RM/361/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/RM/2022 (změny jsou přílohou zápisu)  

 

RM/362/2022 

RM schvaluje likvidační protokoly (protokoly o vyřazení dlouhodobého majetku) města 

Proseč dle přílohy. 

 

RM/363/2022 

RM schvaluje aktualizaci Rámcové dohody o zajištění nouzového ubytování s Pardubickým 

krajem (IČ 70892822) platné od 1. 1. 2023, podpisem dohody je pověřen starosta. (dohoda je 

přílohou zápisu) 

 

RM/364/2022 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby „CR Proseč Ve Dvoře 1 – přeložka nn“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), 

včetně souhlasu s realizací a umístěním stavby, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



RM/365/2022 

RM schvaluje nabídku č. N5722, rev.1 od firmy APOLO CZ s.r.o. (27492851) na zpracování 

kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení i pro provedení stavby na akci 

„Modernizace mateřské školy Proseč“, podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. 

(aktualizovaná nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/366/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parc. č. 2559/3 o výměře cca 55 m2 

v k. ú. Martinice u Skutče 

 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/367/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parc. č. 2559/3 o výměře cca 20 m2 

v k. ú. Martinice u Skutče a parc. č. 2559/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Martinice u Skutče 

 za účelem narovnání majetkoprávních 

vztahů. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/368/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemkové p. č. 1213/2 o výměře cca 25 m2 v 

k. ú. Martinice u Skutče a p. č. 2565 o výměře cca 50 m2

 za účelem narovnání 

majetkoprávních vztahů. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 29. 11. 2022  

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

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




