
Zápis č. 2/2017 

Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 

v zasedací místnosti města Proseč 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2017 proběhlo v době od 17:00 hodin do 19:50 

hodin. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Zasedání Zastupitelstva města Proseč 

bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna. Přítomno je 11 

zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina 

zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  

 

Program: 

1.  Schválení programu 

2. Volba návrhové komise 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 

5. Účetní závěrka města Proseč za rok 2016 

6. Závěrečný účet města Proseč za rok 2016 

7. Plnění rozpočtu města Proseč 2017 

8. Rozpočtové změny č.1/ZM/2017 

9. Rozpočtové změny č. 1-3/RM/2017 

10. Kompetence Rady města Proseč 

11. Zápis o výsledku kontroly města Proseč 

12. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Proseč 

13. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 

svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko za rok 2016 

14. Koncepce Bezbariérové město Proseč 

15. Směrnice Fond rozvoje bydlení 

16. Směrnice Pro tvorbu a užívání sociálního fondu 

17. Realizace investičního záměru „Město pro život – Spolkový dům“ 

18. Poskytnutí finančních příspěvku pro FK Proseč 

19. Poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Proseč 

20. Zhodnocení sloučení ZŠ a MŠ v Proseči 

21. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy II. 

Stupně 

22. Financování a výše příspěvku na činnost Městské policie Skuteč na území města 

Proseč 

23. Pozemky 

24. Usnesení 

 
 
 



1. Schválení programu 
 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

 

 

2. Volba návrhové komise 

 
Návrhová komise: Karel Hloušek, Michal Háp 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 
 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šlégr, Libor Michálek 

Ověřovatelé zápisu byli schválení všemi hlasy. 

 

 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Bylo konstatováno, že nejsou uloženy žádné úkoly, které by byly nesplněny. 

 

5. Účetní závěrka města Proseč za rok 2016 (ZM/32/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

účetní závěrku města Proseč za rok 2016 včetně výsledku hospodaření města Proseč za rok 2016 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění pozdějších změn a 

doplňků. (účetní závěrka města Proseč za rok 2016 je uložena v kanceláři účtárny MěÚ) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Závěrečný účet města Proseč za rok 2016 (ZM/33/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

závěrečný účet města Proseč za rok 2016 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn 



a doplňků a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2016 a to bez výhrad. 

(závěrečný účet města Proseč za rok 2016 je uložen v kanceláři účtárny MěÚ) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

7. Plnění rozpočtu města Proseč 2017 (ZM/34/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 5. 2017 v příjmech 18 597 395,77 Kč (46,3%) a výdajích 

18 287 933,62 Kč (38,4%). (plnění rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 
 

8. Rozpočtové změny č.1/ZM/2017 (ZM/35/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/ZM/2017 dle přílohy. 
 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

9. Rozpočtové změny č. 1-3/RM/2017 (ZM/36/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 1 až č. 3/RM/2017 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtová 

opatření jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 



10. Kompetence Rady města Proseč (ZM/37/2017) 

Zastupitelstvo města 

stanovuje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu: 

a) do výše 400 000 Kč včetně u jednotlivých závazných ukazatelů, dále při použití 

nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů a rozpočtového 

zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 

b) v částkách vyšších než 400 000 Kč, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění 

chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když 

včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit 

případná rizika z neoprávněné úhrady 

c) v částkách vyšších než 400 000 Kč v případě úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených 

orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné 

a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších 

výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií…), 

V závěru roku pověřuje zastupitelstvo města radu města provádět změny rozpočtu v případě 

přijatých dotací a použití nepředvídaných příjmů a výdajů s tím, že tyto změny rozpočtu budou 

oznámeny zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání. 

Jednotlivá rozpočtová opatření jsou evidována podle časové posloupnosti a obsahují všechny 

schválené rozpočtové změny. Všechna rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližších 

zasedáních zastupitelstva města. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

11. Zápis o výsledku kontroly města Proseč (ZM/38/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona č. 

255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty 



města Proseč, Bc. Jana Macháčka, která byla provedena dne 15. 5. 2017. (zápis o výsledku kontroly 

je přílohou zápisu) 

 

12. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Proseč (ZM/39/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád provedené na základě pověření zřizovatele obce Proseč a vedoucího kontroly, starosty 

města Proseč, Bc. Jana Macháčka, která byla provedena dne 15. 5. 2017. (protokol je přílohou 

zápisu) 

 

13. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko za rok 2016 (ZM/40/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu Litomyšlsko za rok 2016. (příloha zápisu) 

  

14. Koncepce Bezbariérové město Proseč (ZM/41/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koncepční strategický materiál „Bezbariérové město Proseč“ a ukládá starostovi města jeho 

projednání s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. (příloha 

zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



15. Směrnice Fond rozvoje bydlení (ZM/42/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směrnici č. 1/2017 Fond rozvoje bydlení s účinností od 12. 6. 2017. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

16. Směrnice Pro tvorbu a užívání sociálního fondu (ZM/43/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směrnici č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu s účinností od 12. 6. 2017. (příloha 

zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

17. Realizace investičního záměru „Město pro život – Spolkový dům“ 

(ZM/44/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

realizaci investičního záměru „Město pro život – Spolkový dům“ a pověřuje starostu zajištěním 

projektové dokumentace a podáním žádosti o dotaci ve 3. výzvě Ministerstva životního prostředí 

v rámci podpory Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru. (investiční záměr a dotační výzva je přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



18. Poskytnutí finančních příspěvku pro FK Proseč (ZM/45/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ ve výši 109 

000 Kč pro FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) se sídlem náměstí Dr. Tošovského 18, Proseč na činnost 

a krytí provozních nákladů. (žádost je přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Proseč (ZM/46/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ ve výši 

50 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Proseč (IČ: 60102713), se sídlem Budislavská 170, 

Proseč na činnost a krytí provozních nákladů. (žádost je přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

20. Zhodnocení sloučení ZŠ a MŠ v Proseči (ZM/47/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

informace a materiály ředitele školy ke zhodnocení sloučení ZŠ a MŠ v Proseči. (materiály jsou 

přílohou zápisu) 

Starosta a členové zastupitelstva se v krátké diskuzi ke zhodnocení shodli na zachování dvou 

oddělených kuchyní a navržení postupných oprav v následujících letech. Ředitel navrhl možnost 

zhodnotit sloučení výbory zastupitelstva nebo ustanovenou komisí, pokud bude ze strany 

zastupitelů zájem. 

 

 



21. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy II. 

Stupně (ZM/48/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

dohodu s obcí Perálec o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy II. stupně, 

jejichž činnost vykonává ZŠ a MŠ Proseč, podpisem dohody je pověřen starosta. (dohoda je 

přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta a ředitel vysvětlili zastupitelům princip zřizování školského obvodu. 

 

22. Financování a výše příspěvku na činnost Městské policie Skuteč na území 

města Proseč (ZM/49/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

informace rady města o jednání s městem Skuteč o změně financování a výši příspěvku 

poskytovaného městem Proseč na činnost Městské policie Skuteč na území města Proseč. (návrh 

adresovaný Radě města Skuteč je přílohou zápisu) 

 

Starosta se zavázal zastupitele informovat o průběhu jednání na dalším jednání zastupitelstva města. 

Část zastupitelů v diskuzi vyjádřila nespokojenost s činností městské policie, starosta zopakoval i 

možnost v případě nedohody na financování úplné ukončení spolupráce a působnosti městské 

policie na našem území. 

 

23. Pozemky  

ZM/50/2017 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směnu části pozemkové parcely č. 3005 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Česká Rybná v majetku města 

Proseč za části pozemkových parcel č. 236 a 237 o celkové výměře cca 200 m2 v k. ú. Česká Rybná 

v majetku Josefa Osinka, bytem Česká Rybná, a uzavření dohody o narovnání s panem Josefem 

Osinkem dle návrhu právního zástupce města. Rozdíl ve výměře bude hrazen ve výši 53,- Kč/m2. 



Náklady spojené s pořízením GP, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí město 

Proseč. ZM pověřuje starostu a právního zástupce města uzavřením směnné smlouvy a dohody o 

narovnání. (dohoda o narovnání je přílohou zápisu) 

 

Pro: 10, Zdržel se: 1 (Hloušek), Proti: 0 

 

ZM/51/2017 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej pozemkové parcely č. 1886/6, o výměře 69 m2 v k. ú. Proseč u Skutče Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické v Proseči u Skutče (IČ: 60103281), se sídlem Proseč 120 za cenu 

30,- Kč/m2. Vklad vlastního práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí a daň z nabytí hradí kupující.  

 

Pro: 10, Zdržel se: 1 (Háp), Proti: 0 

 

29. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav Šlégr    ………………………………………………….. 

 

Libor Michálek   …………………………………………………. 


