
USNESENÍ č. 6/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 7. března 2017 v kanceláři starosty 

města Proseč  

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

 

 

 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. 

 

 

RM/72/2017 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, protokol o jednání komise a písemnou zprávu o hodnocení nabídek 

v souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce 

„Kanalizace Proseč – V. etapa“ (protokoly a zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/73/2017 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč INSTAV Hlinsko a.s.,  

IČ: 252 84 959 s nejnižší nabídkovou cenou 12.788.356,03 Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky 

„Kanalizace Proseč – V. etapa“ a pořadí dalších uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. 

 

RM/74/2017 

RM ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Kanalizace Proseč – V. etapa“ po doložení všech potřebných náležitostí, případně s dalším v 

pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu zadavatele. 

 

RM/75/2017 

RM schvaluje přistoupení města Proseč do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46  

a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov 

Sdružení místních samospráv České republiky a předkládá návrh ke schválení zastupitelstvu města. 

(dopis SMS ČR je přílohou zápisu)  



RM/76/2017 

RM schvaluje soubor požadavků města v rámci pořízení změny č. 1 ÚP Proseč dle přílohy. 

 

RM/77/2017 

RM schvaluje návrh zadání pořízení změny č. 1 ÚP Proseč dle přílohy a předkládá ho k projednání 

a schválení zastupitelstvu města. (návrh zadání je přílohou zápisu) 

 

RM/78/2017 

RM schvaluje přijetí účelového daru ve výši 10.000,- Kč na financování nepovinného předmětu 

nohejbal a ostatní míčové sporty od Martina Odehnala, IČ: 668 07 093 pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/79/2017 

RM schvaluje pořízení věcných darů do výše 10.000,- Kč pro výstavu dětských prací ze stavebnic 

lego „Planeta lego 3 návrat na zemi aneb „Kdo si hraje, nezlobí““, která bude probíhat ve dnech  

31. 3. – 2. 4. 2017 pořádaná kroužkem Technických dovedností při ZŠ a MŠ Proseč a městem 

Proseč. (pozvánka na akci je přílohou zápisu) 

 

RM/80/2017 

RM schvaluje návrh rozpočtu a seznam prací spojených s rozšířením expozice Muzea dýmek. 

(rozpočet a seznam prací je přílohou zápisu) 

 

RM/81/2017 

RM bere na vědomí informace starosty o průběhu jednání Farního sboru ČCE a města Proseč ve 

věci realizace společného projektu „Archa“ na farní zahradě, přípravou dohody o spolupráci a 

dalším jednáním je pověřen starosta a zastupitel Rejent. (návrh možné spolupráce je přílohou 

zápisu) 

 

RM/82/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku od Milana Halamky, IČ: 116 01 388 na zhotovení střešní krytiny 

nemovitosti čp. 375, kde sídlí technické služby města, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 



RM/83/2017 

RM schvaluje přijetí dotace a smlouvu č. OSV/17/20280 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 

řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, jejíž předmětem je poskytování sociálních služeb prostřednictvím 

Pečovatelské služby Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/84/2017 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti na úřední desce – Santé – výroba s.r.o.  

v k.ú. Záboří. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/85/2017 

RM bere na vědomí vyjádření a námitky žalovaného č. 1 k žalobě čj. 11C172/2015 ze dne  

6. 1. 2016 a navržení provedení důkazů k prokázání tvrzení žalovaného. (vyjádření je přílohou 

zápisu) 

 

RM/86/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy DS DELTA s.r.o., IČ: 27521907 na výstavbu místní 

komunikace na pozemkové parcele č. 1868/7 v k.ú. Proseč u Skutče bez výběrového řízení 

z důvodu absence projektové dokumentace a složitosti řešení v daném území, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/87/2017 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání zadávacího řízení malého rozsahu mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění na zhotovitele akce „Rekonstrukce veřejných toalet PR 

Maštale“ a oslovení vybraných firem k podání nabídek: 

 PP-GROUP.CZ s.r.o., IČ: 288 29 913 

 Stavitelství – Háněl s.r.o., IČ: 017 32 838 

 Ondřej Šafránek, IČ: 028 96 711 

Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta. (zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu)  

 

 

 



RM/88/2017 

RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení obálek veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejných 

toalet PR Maštale“ ve složení: Bc. Jan Macháček (starosta města), Miloslav Hurych (místostarosta 

města), Bc. Pavel Raba (vedoucí stavebního úřadu - odborník) a náhradníci: Tomáš Háp (člen rady 

města), Karel Hloušek (člen rady města - odborník), Josef Soukal, DiS. (člen zastupitelstva města - 

odborník) 

 

RM/89/2017 

RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Františka Pravce, IČ: 444 03 445 na autorský dozor akce 

„Kanalizace Proseč – V. etapa“ ve variantě 1 dle sazby za každou započatou hodinu práce, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/90/2017 

RM bere na vědomí informace místostarosty o jednání se zástupci firmy Recycling – kovové 

odpady a.s. ve věci možného rozšíření sběrného dvora města o kompostárnu, dalším jednáním je 

pověřen starosta a místostarosta. 

 

RM/91/2017 

RM schvaluje objednání deratizační firmy Stanislav Kocůrek, IČ: 642 18 015 pro provedení 

preventivní deratizace kanalizace v Proseči, zajištěním a dalším jednáním je pověřen místostarosta a 

zastupitel Soukal. 

 

RM/92/2017 

RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč za 

rok 2016, včetně výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Proseč za rok 2016 ve výši 5.529,88 Kč a jeho 

převedení do rezervního fondu. (účetní závěrka je uložena v kanceláři účtárny MěÚ) 

 

V Proseči 7. 3. 2017 

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

 

místostarosta města:  ………………………………………………. 


