
USNESENÍ č. 5/2013 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. února 2013 v kanceláři 

starosty města Proseč  

Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka 

Žežulková 

 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 

Úkol zadaný p. Čermákovi prověřit možnosti instalace solárních panelů na budově ZŠ, 

přípravu ekonomické výhodnosti a technické náročnosti tvá. 

Úkol zadaný starostovi připravit tržní řád města Proseč trvá. 

 
 

RM  schvaluje 

RM/58/2013 účetní závěrku Mateřské školy Proseč, okres Chrudim za rok 2012 dle přílohy 

zápisu. 

RM/59/2013 účetní závěrku Základní školy Proseč, okres Chrudim za rok 2012 dle přílohy 

zápisu.  

RM/60/2013 žádost Ing. Hany Limanovské, bytem Proseč 283 o souhlas s napojením na 

městskou splaškovou a dešťovou kanalizaci přípojkami pro novostavbu RD, s uložením 

vodovodní a kanalizačních přípojek z hlavních řadů do prostoru silniční komunikace 

v majetku města a souhlas s napojením pozemku na místní komunikaci nově zřízeným 

sjezdem, dle PD 12/2011. (žádost včetně situace stavby je přílohou zápisu) 

RM/61/2013 smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu přeložky komunikačního vedení 

pod označením „71010-004736 Proseč (CR), Záboří – parkoviště, VPS“, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu)  

RM/62/2013 žádost SDH Česká Rybná o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč 

na pořádání Dětského karnevalu, který se uskuteční 30. března 2013 v České Rybné. (žádost a 

dohoda je přílohou zápisu)  

RM/63/2013 stanovisko k žádostem o koupi nebo směnu pozemku a předkládá ho 

k projednání zastupitelstvu (příloha zápisu)  

RM/64/2013 prodloužení nájemních smluv dle přílohy. 



RM/65/2013 přidělení bytu č. 12/2005 v čp. 366 Proseč od 1. 3. 2013 Heleně Bouškové, nyní 

bytem Skuteč.  

RM/66/2013 směnu bytové jednotky č. 12/2005 za č. 11/2005 v čp. 366 Proseč od 1. 3. 2013 

p. Žežulkové.  

RM/67/2013 poskytnutí finančního příspěvku ČCE Proseč ve výši 1700 Kč na konání 

klavírního koncertu Daniel Juna, který se uskuteční dne 3. 3. 2013 v sále ČCE v Proseči. 

(dohoda o poskytnutí příspěvku a plakát akce je přílohou zápisu) 

RM/68/2013 návrh členů do konkursní komise na pracovní místo ředitel/ředitelka 

příspěvkové organizace města Základní škola, okres Chrudim v souladu s § 2 odst. 3 písm. a) 

vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a 

navrhuje tyto členy:  

Předseda komise: Jan Macháček (určený zřizovatelem) 

Ostatní členové: Mgr. Jarmila Broulíková (určená zřizovatelem) 

   Mgr. Hana Pochobradská (zástupce za Krajský úřad Pardub. kraje) 

 Mgr. Leoš Lukaštík (odborník v oblasti státní správy, ředitel ZŠ 

Smetanova, Skuteč) 

 Mgr. Mirka Machková (inspektor ČŠI) 

Mgr. Zdeněk Pecina (pedagogický pracovník školy) 

Eva Lněničková (zástupce školské rady) 

RM/69/2013 založení účtu u ČNB a pověřuje disponováním s účtem J. Macháčka, F. Skálu, 

M. Zaninovou a P. Rabu. (příloha zápisu) 

RM/70/2013 vytvoření rozvojového dokumentu Obchodní koncepce města Proseč (OKMP) a 

pověřuje Komisi rozvoje města sestavením tohoto dokumentu. (příloha zápisu) 

RM/71/2013 žádost o poskytnutí finanční bezúročné půjčky ve výši 396 000 Kč na 

financování projektu „Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní 

akce“ na který dostal SDH Česká Rybná dotaci z MAS Litomyšlsko a předkládá ji 

zapracovanou ke schválení zastupitelstvu města v navrženém rozpočtu města Proseč na rok 

2013, půjčka bude splacena do 29. 11. 2013. (žádost a smlouva je přílohou zápisu) 

RM/72/2013 žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 44 000 Kč na 

spolufinancování projektu „Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a 

sportovní akce“ a předkládá ji zapracovanou ke schválení zastupitelstvu města v navrženém 

rozpočtu města Proseč na rok 2013. (žádost a dohoda je přílohou zápisu) 

RM/73/2013 rozpočtové změny v roce 2013 dle přílohy. 

 



 

 

 

RM  bere na vědomí 

 

RM/74/2013 žádost včetně nabídky společnosti PP-GROUP.CZ s.r.o. o pronájem nebytových 

prostor v domě čp. 63 v Proseči, žádost bude vyvěšena na úřední desce a následně projednána 

na jednání rady města. (žádost včetně nabídky je přílohou zápisu) 

RM/75/2013 žádost včetně nabídky společnosti PP-GROUP.CZ s.r.o. o pronájem pozemkové 

parcely č. 1834/2 v majetku města, žádost bude vyvěšena na úřední desce a následně 

projednána na jednání rady města. (žádost včetně nabídky je přílohou zápisu) 

RM/76/2013 informaci starosty o návštěvě senátora Mgr. Radko Martínka v Proseči, která se 

uskutečnila dne 25. 2. 2013, předmětem návštěvy byl zájem senátora o problémy našeho 

města a regionu. 

RM/77/2013 informaci radní Žežulkové o návštěvě ředitelky MŠ na příštím jednání rady 

města dne 12. 3. 2013. 

 

 

 

 
 

 

V Proseči  26. 2. 2013 

 

starosta města:    ………………………………………………. 

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


