
Zápis č. 1/2015 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. ledna 2015 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 

 
 

1. zasedání Rady města Proseč v roce 2015 proběhlo v době od 15:00 hodin do 18:00 hodin. 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Rybářský spolek Proseč  

4. Rozpočtové změny  

5. Návštěva 1. dámy republiky  

6. Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných SMS zpráv  

7. Přidělení bytů v DPS 

8. Záměr výstavby fitness parku v Záboří  

9. Příkazní smlouva TD - „Zateplení sokolovny Proseč“  

10. Příkazní smlouva BOZP - „Zateplení sokolovny Proseč“   

11. Autorský dozor - „Zateplení sokolovny Proseč“  

12. Odměna pro ředitele ZŠ Proseč  

13. Ukončení nájemní smlouvy  

14. Přidělení bytu  

15. Jednotková cena při směně pozemku  

16. Výzva pro podání nabídek - „Kanalizace Proseč – V. etapa“ 

17. Výsledek VZ - „Zateplení sokolovny Proseč“   

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 1. zasedání Rady města Proseč konaného dne 9. ledna 2015 byl schválen bez 

úprav všemi hlasy.  Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu byl 

Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá.  

Úkol zadaný starostovi města oznámit výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Zateplení 

sokolovny Proseč“ vhodným způsobem byl splněn. 

Úkol zadaný starostovi města po uplynutí lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vítězným 

uchazečem veřejné zakázky „Zateplení sokolovny Proseč“ byl splněn. 

 



3. Rybářský spolek Proseč (RM/1/2015) 

Rada města  

bere na vědomí  

informaci starosty o možném založení Rybářského spolku Proseč, jednáním je pověřen radní 

Šenkýř a starosta. 

 

4. Rozpočtové změny (RM/2/2015) 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtové změny za rok 2014 dle přílohy.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Návštěva 1. dámy republiky (RM/3/2015)  

Rada města  

bere na vědomí 

návštěvu 1. dámy republiky, paní Ivany Zemanové dne 14. ledna 2015 v Proseči. 

 

6. Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných SMS zpráv (RM/4/2015)  

Rada města  

schvaluje 

smlouvu č. OKT/000054/2015SPS o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS zpráv s městem Chrudim. (příloha zápisu)  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Přidělení bytů v DPS (RM/5/2015)  

Rada města  

schvaluje 

přidělení bytu č. 4 v čp. 344 panu Mgr. Františku Nekvindovi od 1. 2. 2015 a přidělení bytu č. 12 

v čp. 372 panu Josefu Trynklovi od 1. 2. 2015. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



8. Záměr výstavby fitness parku v Záboří (RM/6/2015)  

Rada města  

schvaluje 

záměr výstavby fitness parku a víceúčelového hřiště v Záboří včetně zpracování projektu na záměr 

a žádosti o dotaci z MMR. (příloha zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Příkazní smlouva TD - „Zateplení sokolovny Proseč“ (RM/7/2015)  

Rada města  

schvaluje 

příkazní smlouvu na zabezpečení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro akci 

„Zateplení sokolovny Proseč“ s Ing. Miloslavem Chaloupkou, IČ: 61992381, Hlinsko. (příloha 

zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Příkazní smlouva BOZP - „Zateplení sokolovny Proseč“  (RM/8/2015)  

Rada města  

schvaluje 

příkazní smlouvu na zabezpečení výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi pro akci 

„Zateplení sokolovny Proseč“ s Ing. Miloslavem Chaloupkou, IČ: 61992381, Hlinsko. (příloha 

zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Autorský dozor - „Zateplení sokolovny Proseč“ (RM/9/2015)  

Rada města  

schvaluje 

nabídku provádění autorského dozoru na akci „Zateplení sokolovny Proseč“ od  Ing. Tomáše Raka, 

objednávkou je pověřen starosta. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

12. Odměna pro ředitele ZŠ Proseč (RM/10/2014)  

Rada města  

schvaluje 

odměnu pro ředitele ZŠ Proseč, odměna bude vyplacena ze státního rozpočtu Pardubického kraje ve 

výplatním termínu za měsíc leden 2015.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Ukončení nájemní smlouvy (RM/11/2014)  

Rada města  

bere na vědomí 

ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12/2005 v čp. 366 s p. Helenou Bouškovou, bytem Skuteč 

k 28. 2. 2015. 

 

14. Přidělení bytu (RM/12/2014)  

Rada města  

schvaluje 

přidělení bytu č.  12/2005 v čp. 366 p. Marku Doležalovi, bytem Hlinsko  

od 1. 3. 2015.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Jednotková cena při směně pozemku (RM/13/2014) 

Rada města  

schvaluje 

jednotkovou cenu 30 Kč/m2 při směně pozemku v případě, že není ve smlouvě uvedena cena jiná. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



16. Výzva pro podání nabídek - „Kanalizace Proseč – V. etapa“ (RM/14/2014) 

Rada města  

schvaluje 

výzvu pro podání nabídek na zpracování projektové dokumentace, stupeň DSP na akci „Kanalizace 

Proseč – V. etapa“. Organizací a přípravou veřejné zakázky je pověřen starosta. (výzva je přílohou 

zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

17. Výsledek VZ - „Zateplení sokolovny Proseč“  (RM/15/2014)  

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty města o oznámení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zateplení 

sokolovny Proseč“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 

 

 

 

 

V Proseči 9. 1. 2015 

 

 

    starosta města: ………………………………………. 


