
USNESENÍ č. 3/2013 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři 

starosty města Proseč  

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

        Pavel Čermák 

 

 

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/30/2013 zmocnění Františka Hanuse ve výkonu práv člena honebního společenstva podle 

§ 26 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb. dle přílohy. 

RM/31/2013 žádost MAS Litomyšlsko o.p.s. o poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč na 

činnost organizace v roce 2013 

RM/32/2013 žádost ČSŽ Klub Hnízdo Proseč o finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na 

doprovodný program pro děti na dětském karnevale, který se bude konat v Proseči 

v Sokolovně dne 23. 2. 2013. (žádost je přílohou zápisu) 

RM/33/2013 žádost SDH Česká Rybná o úhradu 4 kusů hasičských soutěžních hadic C, 

řešením pověřen místostarosta. (žádost je přílohou zápisu) 

RM/34/2013 žádost o souhlas se záměrem firmy Recycling – kovové odpady vedení 

provizorní elektrické přípojky přes pozemky města Proseč s podmínkou odstranění dočasného 

řešení nejpozději do 31. 12. 2013. (žádost je přílohou zápisu) 

RM/35/2013 zahájení jednání s TJ Sokol Proseč o možnostech získání sokolovny do majetku 

města Proseč, jednáním je pověřen starosta. 

RM/36/2013 konání řádného zastupitelstva města v pondělí dne 4. 3. 2013. 

RM/37/2013 konání dalšího jednání rady města v pondělí 11. 2. 2013. 

RM/38/2013 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, rada 



města navrhuje tyto členy: Jan Macháček, Mgr. Jarmila Broulíková, tajemník: Veronika 

Doležalová 

RM/39/2013 přednostní poskytnutí volného bytu v majetku města k užívání praktické lékařce 

MUDr. Marii Novákové 

RM/40/2013 pomoc při obnově elektrického proudu, o niž žádá Veronika Baraczová, bytem 

Podměstí 118, pověřen je Pavel Čermák. 

 

 

 

RM  bere na vědomí 

 

RM/41/2013 žádost SDH Česká Rybná o zakoupení nové (rekonstruované) hasičské 

stříkačky, řešením pověřen místostarosta. (žádost je přílohou zápisu) 

RM/42/2013 přehled činnosti a výdajů na činnost v roce 2012 pro Klub seniorů Proseč dle 

přílohy. 

RM/43/2013 informaci starosty o jednání se společností OREDO, které se uskutečnilo 23. 1. 

2013 v KK Skuteč. (zápis z jednání je přílohou zápisu) 

RM/44/2013 informaci starosty o nutnosti řešení budoucího financování dojíždějících žáků 

do ZŠ a provozu ZUŠ Skuteč v odloučeném pracovišti Proseč. Řešením je pověřen starosta a 

radní Mgr. Žežulková.  

RM/45/2013 informaci místostarosty o řešení směny pozemku s manželi Beránkovými 

RM/46/2013 nabídku účasti na semináři ve Skutči „Seminář kanalizace“ 

RM/47/2013 informaci místostarosty o postupu vyklizení a oprav bytu v čp. 298 

 

 

 

 
 

 

V Proseči  5. 2. 2013 

 

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

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


