
USNESENÍ č. 1/2014 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 14. ledna 2014 v kanceláři 

starosty města Proseč  

 

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

Omluveni: František Skála 

 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný místostarostovi a radnímu Hlouškovi jednat o možné směně pozemků s Ing. Otto 

Drahošem trvá. 

Úkol zadaný starostovi zpracovat případovou studii pojmenování náměstí, ulic a veřejných 

prostranství v Proseči trvá. 

Úkol zadaný starostovi a vedoucí Pečovatelské služby Proseč Stanislavě Češkové zpracování 

dlouhodobé koncepce a analýzy poskytování sociálních služeb v našem městě v návaznosti na 

změnu financování ze strany státu a kraje v následujících letech byl splněn. 

 

RM/1/2014 

RM schvaluje realizaci kanalizační přípojky v plné výši na náklady města k nemovitosti čp. 

235 Proseč na hranici pozemku. Technickým řešením je pověřen projektant Ing. František 

Pravec a radní Hloušek.  

 

RM/2/2014 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2014: „Oprava 

kříže v ulici Borská“, „Mulmediální expozici muzea dýmek“, „Hledáním poznáváme kraj na 

kole“, „Oprava cesty k Záchranné stanici „Pasíčka““. 

 

RM/3/2014 

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku k projektu „Regenerace 

zeleně města Proseče“ ve složení: Josef Soukal, DiS. (František Skála), Jan Macháček (Pavel 

Raba), Veronika Doležalová (Stanislava Češková). (jmenování komise je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/4/2014 

RM schvaluje hodnotící komisi pro projekt „Regenerace zeleně města Proseče“ ve složení: 

Mgr. Jaromír Kašpar (Bc. Pavel Raba), Tomáš Háp (Jan Čermák), Pavel Čermák (Jan 

Macháček), Ing. Jakub Zeman (František Skála), Karel Hloušek (Josef Soukal, DiS.), 

zapisovatelka Veronika Doležalová. (jmenování komise je přílohou zápisu) 

 

RM/5/2014 

RM schvaluje publikační manuál města Proseč s účinností od 1. 1. 2014, užíváním nových 

prvků jsou pověřeni všichni zaměstnanci zařazeni do městského úřadu a kanceláře starosty 

s okamžitou platností, zavedením je pověřen starosta. (příloha zápisu) 

 

RM/6/2014 

RM schvaluje Koncepci rozvoje muzea pro roky 2014-2016. (koncepce je přílohou zápisu) 

 

RM/7/2014 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy DKV Elektro na dodávku a montáž osvětlení 

víceúčelového hřiště u Základní školy v Proseči, objednáním je pověřen starosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/8/2014 

RM schvaluje přílohu směrnice č. 1/2013 o poplatku za odvádění odpadních vod upravující 

výši slevy stočného. (příloha směrnice je přílohou zápisu) 

 

RM/9/2014 

RM schvaluje účast města Proseč v soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb 

2014, podáním přihlášky je pověřen starosta. 

 

RM/10/2014 

RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Pečovatelské služby Proseč, Vnitřní směrnici 

č. 6 a nové náplně zaměstnanců zařazených do pečovatelské služby s účinností od 1. 1. 2014. 

(příloha zápisu) 

 

 

 



RM/11/2014 

RM schvaluje dovybavení zázemí pečovatelské služby Proseč v čp. 344 o nové bezpečnostní 

a identifikační prvky, pověřen starosta. (seznam požadavků je přílohou zápisu) 

 

RM/12/2014 

RM schvaluje změnu registrace Pečovatelské služby Proseč na sociálním odboru 

Pardubického kraje, pověřena vedoucí PS Proseč. 

 

RM/13/2014 

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 

14_SOBS01_4120974041 na projekt STL Proseč – „Za hřbitovem“ 7RD s firmou ČEZ  

Distribuce, a.s. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/14/2014 

RM schvaluje aktualizaci č. 2 Pravidel pro pronajímání a pachtování pozemků ve vlastnictví 

města Proseč s účinností od 1. 1. 2014 v návaznosti na NOZ. (příloha zápisu) 

 

RM/15/2014 

RM schvaluje žádost o příspěvek Městské knihovny Chrudim v rámci sdružování prostředků 

na nákup výměnného fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok 2014. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/16/2014 

RM schvaluje předání žádosti firmy VCES, a.s. (IČO: 267 46 573) o uzavření dodatku 

smlouvy o dílo č. VCES-4483/4900 ze dne 31. 7. 2009 na zhotovení stavby „Rekonstrukce a 

dostavba areálu ZŠ v Proseči, SO 03 objekt ZŠ – 2. Stupeň – 2. etapa“ k prověření právnímu 

zástupci města a schvaluje zpracování znaleckého posudku na kvalitu a provedené práce 

objektu SO 03, včetně posouzení stavby autorizovaným statikem. Zajištěním stanovisek je 

prověřen starosta. (dodatek VCES je přílohou zápisu)  

 

RM/17/2014 

RM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí nepeněžitého daru s ERGOTEP, družstvem 

invalidů (IČO: 259 97 818), jejíž předmětem je využívání potřebných prostor vzdělávacího 



centra Ergoeduka (vzdělávací sál č. 1) pro projekt „Prosečská univerzita“. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/18/2014 

RM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí nepeněžitého daru s ERGOTEP, družstvem 

invalidů (IČO: 259 97 818), jejíž předmětem je využívání potřebných prostor vzdělávacího 

centra Ergoeduka (vzdělávací sál č. 1) pro projekt „Muzikohrátky“. (smlouva je přílohou 

zápisu) 

 

RM/19/2014 

RM bere na vědomí informaci starosty o průběhu a výtěžku Tříkrálové sbírky 2014, kterou 

pořádala Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. (příloha zápisu) 

 

RM/20/2014 

RM bere na vědomí informaci o skácení památného stromu na pozemkové p. č. 356/1 k.ú. 

Proseč u Skutče (Olše – dvoják), prověřením platnosti vydaného povolení ke skácení na 

příslušných orgánech je pověřen radní Čermák. 

 

RM/21/2014 

RM schvaluje dohodu č. 03/2014 o provedení záchranného archeologického výzkumu 

s Regionálním muzeem v Chrudimi, IČO 00370941, Chrudim, jejímž předmětem je provedení 

záchranného archeologického výzkumu, akce: „Kanalizace Proseč, Záboří – 1. část“ (příloha 

zápisu) 

 

RM/22/2014 

RM schvaluje rozpočtové změny za rok 2013 dle přílohy. 

 
 
 

V Proseči  14. 1. 2014 

 

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

Karel Hloušek:    ………………………………………………. 


