
USNESENÍ č. 2/2023 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 31. ledna 2023 v 8:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Josef Soukal, DiS. 

 

RM/27/2023 

RM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva Financí na výdaje vzniklé od 

1. 1. 2023 v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023 ve výši 

154.400,- Kč. (avízo o změně rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

RM/28/2023 

RM schvaluje individuální cenovou nabídku na pořízení legislativního systému CODEXIS – 

Monitor obecní samosprávy od firmy ATLAS consulting spol. s r.o. (IČ 46578706) se sídlem 

Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, podpisem servisní smlouvy je pověřen 

starosta. (cenová nabídka a návrh servisní smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/29/2023 

RM bere na vědomí cenovou nabídku na nový rozhlasový a informační systém ROZANA od 

firmy MABIL MOBIL s.r.o. (IČ 27760456) se sídlem Na Šancích 344/70, 724 00 Ostrava, 

dalším jednáním je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/30/2023 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora Města 

Proseč, včetně převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s 

firmou Recycling – kovové odpady a. s. (IČ: 25252851) s účinností od 1. 2. 2023, předmětem 

dodatku je zvýšení cen za likvidaci některých druhů odpadů, podpisem dodatku je pověřen 

starosta. (ceník a návrh dodatku jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/31/2023 

RM schvaluje cenovou nabídku na dodávku a instalaci prvků dětského hřiště – Město Proseč, 

České Rybná od firmy FLORA SERVIS GROUP s.r.o. (IČ 25595377) se sídlem Faměrovo 

náměstí 29, 618 00 Brno, objednávkou je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/32/2023 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022048/VB3, 

Martinice, ppč. 849/12 - knn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/33/2023 

RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby přeložky v rámci akce „Proseč u 

Skutče, ul. Větrná – přeložka vodovodního řadu“ se společností Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. (IČ 48171590), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/34/2023 

RM schvaluje dodatek č. 2 k obchodní smlouvě č. P/0221005 se společností Kvasar, spol. s r.o. 

(IČ 00569135), předmětem dodatku je rozšíření mzdového programu o další aktivní databázi, 

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

 

RM/35/2023 

RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích za rok 2022 

z rozpočtu Ministerstva zemědělství, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni starosta a 

Zuzana Hromádková. (koncept žádosti je přílohou zápisu) 

  

RM/36/2023 

RM schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.180,- Kč pro 

na pořízení jarních a zimních šátků pro pěvecký sbor DUHA. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



V Proseči dne 31. 1. 2023  

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

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




