
Zápis č. 1/2012 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 10. ledna 2012 v kanceláři starosty 

města Proseč  

 

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

 

1. zasedání Rady města Proseč v roce 2012 proběhlo v době od 16:00 hodin do 18:00 hodin.  

 

Program: 1.  Organizační záležitosti 

  2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3.  Rozpočtové změny v roce 2011 

  4.  Jednací řád Rady města Proseč 

  5.  Nesouhlasné stanovisko nad připravovanou reformou školství 

  6.  Výběrové řízení na opravu kabin na fotbalovém hřišti 

  7.  „Dohoda o partnerství“ mezi Městem Proseč a SDH Česká Rybná 

  8.  Pronájem pozemku 

  9.  Žádost o rozšíření vodovodu 

           10.  Žádost České pošty s. p. 

           11.  Informace starosty o ohrožení parkování autobusů 

           12.  Informace starosty o jednání s rodinou Munkovou 

 

 

1. Organizační záležitosti 
 

Předložený program 1. zasedání Rady města Proseč konaného dne 10. ledna 2012 byl schválen bez 

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

František Skála, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 

Úkol zadaný p. Čermákovi prověřit možné změny v projektu Rekonstrukce VO a MR v Miřetíně 

byl splněn. 

 

3. Rozpočtové změny v roce 2011 (RM/1/2012) 

 

Rada města 

schvaluje  

rozpočtové změny v roce 2011 dle přílohy tohoto zápisu. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



4. Jednací řád Rady města Proseč (RM/2/2012) 

 

Rada města 

schvaluje 

 jednací řád Rady města Proseč s účinnosti od 10. 1. 2012, schválený jednací řád je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

5. Nesouhlasné stanovisko nad připravovanou reformou školství (RM/3/2012) 

 

Rada města  

schvaluje  

vyjádření nesouhlasného stanoviska nad připravovanou reformou financování regionálního školství, 

kapitolou týkající se základních škol, 

pověřuje  

p. starostu zasláním nesouhlasného stanoviska jménem rady na odpovědná místa – tj. Krajský úřad 

Pardubického kraje a MŠMT (dopisy jsou přílohou zápisu). 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Výběrové řízení na opravu kabin na fotbalovém hřišti (RM/4/2012) 

 
Rada města  

schvaluje  

vyhodnocení výběrového řízení na opravu kabin na fotbalovém hřišti, hodnotícím kritériem byla 

celková cena za dílo s DPH, obdržené cenové nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí: 

1. Radek Háněl – cena 435 984 Kč,  

2. Miroslav Mareš - 442 194 Kč,  

3. Jiří Doležal – 485 623 Kč, 

 4. Petr Pešek - 491 659 Kč.  
 

S vítězem nebo dalším v pořadí vítězů, v souladu s usnesením rady, bude podepsána smlouva o dílo,  

pověřuje 

p. starostu podpisem smlouvy. 

Přítomný člen rady Pavel Čermák se před vyhodnocením zdržel připomínek a následného hlasování 

v zájmu dodržení objektivity při porovnání cenových nabídek (vyhodnocení VZ je přílohou zápisu). 

 

Pro: 4, Zdržel se: 1(Pavel Čermák), Proti: 0 



 

7.„Dohoda o partnerství“mezi Městem Proseč a SDH Česká Rybná (RM/5/2012) 
 

Rada města  

schvaluje  

„Dohodu o partnerství“ mezi Městem Proseč a Sborem dobrovolných hasičů Česká Rybná, 

předmětem partnerství je spolupráce na získávání dotačních prostředků na výstavbu dřevěného 

přístřešku pro kulturně - společenské a sportovní akce, které mohou pomoci zvýšit úroveň 

společenského a kulturního života v místní části Česká Rybná, 

pověřuje 

p. starostu podpisem dohody (dohoda je přílohou zápisu). 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

  

 

8.  Pronájem pozemku (RM/6/2012) 

Rada města  

schvaluje 

pronájem pozemku parcela č. 292/3 k.ú. Česká Rybná  o výměře 562 m²  Sboru dobrovolných 

hasičů Česká Rybná. Pozemek bude využíván ke kulturně - společenským akcím a bude na něm 

možné realizovat výstavbu dřevěného přístřešku pro kulturně - společenské a sportovní akce. 

Nájemce se zavazuje starat se řádně o pronajatý pozemek, 

pověřuje  

p. starostu podpisem nájemní smlouvy (nájemní smlouva je přílohou zápisu). 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0     

 

 

9.  Žádost o rozšíření vodovodu (RM/7/2012) 

Rada města 

bere na vědomí 

žádost p. Peška z České Rybné o vyvolání jednání rozšíření vodovodu s VaK Chrudim - (žádost 

byla podána ústně), 

pověřuje 

p. místostarostu vyvoláním jednání rozšíření vodovodu. 

 

 



10. Žádost České pošty s. p. (RM/8/2012) 

 

Rada města 

bere na vědomí  

žádost České pošty s.p. o řešení stavebních úprav v přízemí MěÚ čp.18. Zástupci České pošty s.p. 

dodali textovou a obrazovou část úprav (příloha zápisu), 

pověřuje 

p. místostarostu dalším jednání s Českou poštou s.p. o možných stavebních úpravách a jejich 

financování . 

 

10.  Informace starosty o ohrožení parkování autobusů (RM/9/2012) 
 

Rada města 
 

bere na vědomí 
 

informaci starosty o ohrožení možnosti parkování autobusů a kamiónů v areálu průmyslové zóny, 

provozovatel bude muset zareagovat na nezájem o možnost parkování ze strany autobusových a 

kamiónových dopravců, 

pověřuje  

p. starostu řešením situace. 
 

11. Informace starosty o jednání s rodinou Munkovou (RM/10/2012) 
 

Rada města 

bere na vědomí 

informaci starosty o jednání, které se uskutečnilo v sobotu 7. 1. 2012 v Proseči, předmětem jednání 

bylo projednávání majetkových záležitostí s rodinou Munkovou o umístění části nemovitosti čp.220 

(mateřská škola) na pozemku p.č. 284/1 k.ú. Proseč u Skutče. Na jednání byla učiněna shoda o 

možném prodeji a odkupu pozemku pod zmiňovanou nemovitostí, 

pověřuje 

p. starostu dalším jednáním (zápis z jednání je přílohou zápisu). 

 

 

            V Proseči 10. 1. 2012      

    

 

 

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


