
Zápis č. 15/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. července 2017 v kanceláři 

starosty města Proseč 

 

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

Host: Mgr. Josef Roušar 

 

15. zasedání Rady města Proseč v roce 2017 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:35 hodin. 

 
 

Program: 1. Informace ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara  

2. Žádost ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara  

3. Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje  

4. Přijetí účelového daru pro rok 2018 na obědové služby 

5. Zveřejnění záměru odkoupení, případně pronájmu pozemků 

6. Nabídka podniku Lesy České republiky, s. p., na odkoupení pozemků 

7. Cenová nabídka na dodávku služby Rozklikávací rozpočet na webu města  

8. Cenová nabídka na opravu pískovcového kříže v Miřetíně 

9. Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s.  

10. Cenová nabídka na zpracování studie „Revitalizace náměstí Dr. 

Tošovského, Proseč“ 

11. Cenová nabídka na dodávku a montáž multifunkčního zařízení  

12. Realizaci zvoničky v Miřetíně 

13. Sbírka na pořízení zvonu do nové zvoničky v Miřetíně 

14. Poskytnutí finančního daru SDH Miřetín 

15. Žádost obce Krouna na spolufinancování opravy cesty na Františkách 

16. Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Pardubickým krajem 

17. Udělení osobní záštity hejtmana Pardubického kraje  
 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 15. zasedání Rady města Proseč konaného dne 11. července 2017 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. 

 



3. Informace ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara (RM/200/2017) 

 

Rada města  

bere na vědomí 

informace ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč Mgr. Josefa Roušara o pracovněprávních 

záležitostech školy, personálních změnách a přípravě na školní rok 2017/2018. (informace jsou 

přílohou zápisu) 

 
 

4. Žádost ředitele ZŠ a MŠ Proseč Mgr. Josefa Roušara (RM/201/2017) 

 
Rada města  

bere na vědomí 

žádost ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč Mgr. Josefa Roušara o kompenzaci odměn 

ze strany zřizovatele ve výši 23.199,- Kč, které musela příspěvková organizace vyplatit v roce 2017 

bývalé ředitelce MŠ Mgr. Daně Markové. Rada města se shodla, že bude předloženo řešení 

kompenzace zastupitelstvu města. (příloha zápisu) 

 

 

5. Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje (RM/202/2017) 

Rada města  

bere na vědomí 

protokoly o kontrolách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje provedených dne 18. 5. 2017 

ve školních jídelnách v objektech čp. 260 a čp. 220. Z protokolu vyplývá, že drobné závady by 

měly být opraveny neprodleně – bude řešit příspěvková organizace vlastními pracovníky a ze svého 

rozpočtu a odstranění významných a finančně nákladných závad by mělo město zahrnout do 

připravovaného rozpočtu města na rok 2018. Zasláním vyjádření KHS Pk za zřizovatele je pověřen 

starosta. (protokoly jsou přílohou zápisu) 

 

6. Přijetí účelového daru pro rok 2018 na obědové služby (RM/203/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

přijetí účelového daru ve výši 19.388,- Kč pro rok 2017 a ve výši 30.916,- Kč pro rok 2018 na 

obědové služby v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR 



WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Zveřejnění záměru odkoupení, případně pronájmu pozemků (RM/204/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

zveřejnění záměru odkoupení, případně pronájmu pozemků části p. p. č. 1579/15 v k. ú. Záboří u 

Proseče a části p. p. č. 2977/16 v k. ú. Česká Rybná na úřední desce. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Nabídka podniku Lesy České republiky, s. p., na odkoupení pozemků 

(RM/205/2017) 

 

Rada města  

bere na vědomí 

nabídku podniku Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451 na odkoupení p. p. č. 1631/3 a 1631/11 

v k. ú. Proseč u Skutče, rada se shodla na odmítnutí nabídky a ponechání si pozemků pro možnou 

budoucí výstavbu nového obecního rybníku v této lokalitě. (nabídka j přílohou zápisu) 

 

9. Cenová nabídka na dodávku služby Rozklikávací rozpočet na webu města 

(RM/206/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku společnosti Asseco Solutions, a.s., IČ: 64949541 na dodávku služby Rozklikávací 

rozpočet na webu města ve variantě „hosting“, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



10. Cenová nabídka na opravu pískovcového kříže v Miřetíně (RM/207/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku MgA. Petra Rejmana, IČ: 73985619 na opravu pískovcového kříže v Miřetíně, 

podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy o dílo je přílohou 

zápisu) a v souvislosti s realizací akce pověřuje místostarostu zajištěním souhlasů majitelů pozemku 

p. p. č. 45/2 v k. ú. Miřetín s realizací akce „Proseč – Miřetín, kříž, obnova“. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

11. Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. (RM/208/2017) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu č. Z_S14_12_8120060542 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247299035, jejímž 

předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určené k dodávce elektrické energie 

v lokalitě Podměstí – Průmyslová zóna Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

12. Cenová nabídka na zpracování studie „Revitalizace náměstí Dr. Tošovského, 

Proseč“ (RM/209/2017) 
 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku Ing. Jana Vábka, IČ: 45651248 na zpracování studie „Revitalizace náměstí Dr. 

Tošovského, Proseč“, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 
 
 
 



 

13. Cenová nabídka na dodávku a montáž multifunkčního zařízení 

(RM/210/2017) 
 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku na dodávku a montáž multifunkčního zařízení SHARP MX-M264N od Jiřího 

Pytlíka, IČ: 76424286 a uzavření nájemní smlouvy a servisní a materiálové smlouvy, podpisem 

smluv je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh nájemní a servisní smlouvy jsou přílohou 

zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14.  Realizaci zvoničky v Miřetíně (RM/211/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

realizaci zvoničky v Miřetíně dle autorského návrhu MgA. Marka Rejenta zhotovitelem Jiřím 

Zvolánkem, IČ: 74857509. (návrh je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Sbírka na pořízení zvonu do nové zvoničky v Miřetíně (RM/212/2017) 
 

Rada města  

bere na vědomí 

že se v Miřetíně uskutečnila sbírka a od občanů se vybrala, na pořízení zvonu do nové zvoničky, 

částka 6.600,- Kč. Pořizovatelem zvonu bude SDH Miřetín, který se rovněž rozhodl přispět částkou 

3.000,- Kč. (cenová nabídka na zvon a zápis o výběru peněz je přílohou zápisu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Poskytnutí finančního daru SDH Miřetín (RM/213/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.370,- Kč SDH Miřetín na dofinancování zvonu pro 

novou zvoničku v Miřetíně. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Žádost obce Krouna na spolufinancování opravy cesty na Františkách 

(RM/214/2017) 

 

Rada města 

bere na vědomí 

žádost obce Krouna na spolufinancování opravy cesty na Františkách, protože se nachází na hranici 

katastrálního území Česká Rybná a Františky. RM navrhuje zastupitelstvu města bezúplatné 

převedení části cesty nacházející se v našem vlastnictví a na našem katastru za podmínky, že si obec 

Krouna zajistí GP a uhradí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za 

zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. (cenové nabídky na opravu 

komunikace a zaměření je přílohou zápisu) 

 

 

18. Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Pardubickým krajem (RM/215/2017) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotace z Pardubického kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/2017/23253 ve 

výši 10.000,- Kč na přípravu a konání 22. ročníku literární soutěže Proseč Terézy Novákové 2017 

v období od dubna do října 2017 v Proseči, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

přílohou zápisu)  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

19. Udělení osobní záštity hejtmana Pardubického kraje (RM/216/2017) 

Rada města 

bere na vědomí 

udělení osobní záštity hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického „Literární soutěži Proseč 

Terézy Novákové 2017“. (záštita je přílohou zápisu)  

 

 

V Proseči 11. 7. 2017 

 

    starosta města: ……………………………………… 


