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USNESENÍ č. 1/2023 

z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 30. 1. 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

Proseč 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

ZM/1/2023 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Marii Doležalovou a Ing. Helenu Skálovou a zapisovatele 

Zuzanu Hromádkovou. 

 

ZM/2/2023 

ZM schvaluje přednesený program ustavujícího zasedání. 

 

ZM/3/2023 

ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 2 ze dne 25. 1. 2023. (zápis je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/4/2023 

ZM schvaluje rozpočet města Proseč na rok 2023 v příjmech po konsolidaci 81.939.300,- Kč, 

ve výdajích po konsolidaci 65.053.000,- Kč, financování: splátky úvěrů ve výši 25.255.300,- 

Kč, rozpočet je sestaven jako přebytkový. (rozpočet je přílohou zápisu) 

 

ZM/5/2023 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 12. 2022 v příjmech po konsolidaci 

76.251.116,81 Kč, ve výdajích po konsolidaci 106.118.870,72 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

 

ZM/6/2023 

ZM bere na vědomí čerpání Sociálního fondu města v roce 2022. (čerpání je přílohou zápisu) 
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ZM/7/2023 

ZM schvaluje rozpočet Sociálního fondu města na rok 2023. (rozpočet je přílohou zápisu) 

 

ZM/8/2023 

ZM bere na vědomí čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2022. (čerpání je přílohou zápisu) 

 

ZM/9/2023 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026. (výhled je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/10/2023 

ZM bere na vědomí přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2022. (přehled je přílohou zápisu) 

 

ZM/11/2023 

ZM schvaluje zprávu o uplatňování ÚP Proseč včetně pokynů pro zpracování návrhu změny 

č. 3 ÚP. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

ZM/12/2023 

ZM schvaluje přijetí věcného daru (kulturní předměty) od Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Proseči u Skutče (IČ 60103281) pro město Proseč. Jedná se o 2 ks malovaná 

skříň a 2 ks malovaná truhla dle přílohy v ceně stanovené kvalifikovaným odhadem. Podpisem 

darovací smlouvy je pověřen starosta. (informace jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/13/2023 

ZM ruší usnesení č. ZM/129/2022 ze zasedání zastupitelstva města Proseč č. 4/2022 ze dne 7. 

září 2022, z důvodu změny ceny odkupovaného pozemku. 

 

ZM/129/2022 

ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 159-188/2011 p. č. 24/4 o výměře 43 m2 od 

 za cenu 50,- Kč/m2. Poplatek do 

katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem a náklady za vyhotovení geometrického plánu 

hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/14/2023 

ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 159-188/2011 p. č. 24/4 o výměře 43 m2 od 

 za cenu 250,- Kč/m2 (cena byla 

stanovena na základě znaleckého posudku). Poplatek do katastru nemovitostí hradí strany 

rovným dílem a náklady za vyhotovení geometrického plánu hradí město Proseč. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

 

 

V Proseči dne 30. 1. 2023 

 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 

 




