USNESENÍ č. 1/2013
Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. ledna 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/1/2013 předání neplatičů stočného dle přílohy k řešení právnímu zástupci města. (příloha
zápisu)
RM/2/2013 prominutí pohledávek evidovaných pod číslem 7070000005 a 6070000002 dle
přílohy.
RM/3/2013 uskutečnění velkoobjemového svozu odpadu pro občany v sobotu 16. 3. 2013.
RM/4/2013 uskutečnit společné jednání s paní Mgr. Olgou Klímovou ve věci pomoci řešení
existenčních a sociálních problémů potřebným rodinám z Proseče, jednáním pověřen starosta
a místostarosta.
RM/5/2013 žádost paní Bartošové Moniky, bytem čp. 360 o odebrání porostů a pergoly ze
zahrady nemovitosti nejpozději do 30. 4. 2013 po předchozí domluvě pod dohledem zástupce
města. (žádost je přílohou zápisu)

RM pověřuje
RM/6/2013 starostu přípravou podkladů pro vypsání výběrového řízení na pěstební a těžební
práce v lesích v majetku města Proseč.
RM/7/2013 radní Žežulkovou přípravou podkladů pro vypsání výběrového řízení na místo
ředitele Základní školy Proseč k předložení do příštího jednání rady města.

RM bere na vědomí
RM/8/2013 informaci radní Žežulkové o prvním narozeném občanovi města v roce 2013 a
předání daru od města pro nově narozeného občana a jeho rodiče.
RM/9/2013 neprodloužení nájemních smluv č. 23/2005 Monice Bartošové a č. 24/2005
Ladislavu Bartošovi v čp. 360, které skončily k 31. 12. 2012.
RM/10/2013 informaci starosty o společném jednání se starosty města Skuteč, města Luže,
města Proseč a obce Předhradí k záměru společné městské policie, které proběhlo na
Městském úřadě Skuteč dne 8. 1. 2013.
RM/11/2013 žádost o vyjádření jako majitele sousedního pozemku k výstavbě se záměrem
firmy Kablaně s.r.o. Otradov s realizací nového silážního žlabu. Žádost bude předána
k vyjádření Osadnímu výboru Miřetín.
RM/12/2013 informaci starosty o jednání na Krajském úřadě Pardubického kraje s radním pro
dopravu Ing. Duškem o problémech autobusové dopravy a řešení chybějícího spoje do
Vysokého Mýta jako náhrada za zrušený spoj ZEPO.

V Proseči 8. 1. 2013
starosta města:

……………………………………………….

místostarosta města:

……………………………………………….

