
Zápis č. 21/2017 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 17. října 2017 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

 

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

 
 

Program: 1. Organizační záležitosti 

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2017 

4. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20280 

6. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 8.000,- Kč 

7. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 39.000,- Kč 

8. Cenová nabídka na změnu cenových podmínek služby InfoKanál 

9. Podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště 

stavby Obecní dům č. p. 137 v Proseči“ 

10. Stížnost pana Martina Groulíka 

11. Cenová nabídka na dodávku a montáž dopravního značení 

12. Cenová nabídka na pořízení dávkovací stanice síranu železitého 

13. Připomínky manželů Pecinových 

14. Smlouva č. IP-12-2008535/VB/1 Proseč u Skutče, Záboří, Kouřil – 799/1 

15. Informace starosty  

16. Informace starosty o pietní akci na Pasekách 

17. Dodatky k Pachtovním smlouvám 

18. Likvidační protokol města Proseč 

19. Pronájem části pozemku p. č. 1579/15 v k. ú. Záboří u Proseče 

20. Smlouva budoucí kupní  

21. Komise pro otevírání a hodnocení obálek veřejné zakázky „Regenerace 

zeleně města Proseč – III.etapa – Prosečské aleje“ 

22. Příprava a financování investiční akce „Park u Sokolovny“ 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 21. zasedání Rady města Proseč konaného dne 17. října 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. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2017 (RM/309/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/RM/2017. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit (RM/310/2017) 
 

Rada města  

bere na vědomí 

zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném 

znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní 

řád („dále jen kontrola“) a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města 

Proseč, Bc. Jana Macháčka ze dne 25. 9. 2017. (zápis výsledku kontroly je přílohou zápisu) 

 
 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20280 (RM/311/2017) 

Rada města  

schvaluje 

dodatek č. 1 ke smlouvě 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 s Pardubickým krajem IČ: 70892822, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



6. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci ve výši  8.000,- Kč 

(RM/312/2017) 

 

Rada města  

schvaluje 

přijetí účelového daru ve výši 8.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská 

škola Proseč, IČ: 75018772, na financování potřeb pěveckého sboru Červánek od firmy Bohemia 

Steelmont, s. r. o., IČ: 28847865. (žádost o schválení a návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 39.000,- Kč 

 (RM/313/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

přijetí účelového daru ve výši 39.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská 

škola Proseč, IČ: 75018772, na tvorbu webu mateřské školy a na úpravu webu základní školy od 

firmy Ergotep CSR Institut o.p.s., IČ: 28823702 (žádost je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Cenová nabídka na změnu cenových podmínek služby InfoKanál 

(RM/314/2017) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy Konzulta Brno, a. s. IČ: 25548085 na změnu cenových podmínek (snížení 

ceny) služby SMS InfoKanál, dalším jednáním je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



9. Podání žádosti o dotaci „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště 

stavby Obecní dům č. p. 137 v Proseči“ (RM/315/2017) 
 

Rada města  

schvaluje 

podání 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 na projekt 

„Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům č. p. 137 v Proseči“, podáním 

žádosti je pověřen starosta. (žádost o poskytnutí podpory je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Stížnost pana Martina Groulíka (RM/316/2017) 
 

Rada města 

bere na vědomí 

stížnost pana Martina Groulíka bytem Chrudim na vlastníka sousední nemovitosti pana Pavla 

Zelenku v České Rybné, během osobního jednání s panem Groulíkem bylo dohodnuto rozšíření 

obecní cesty v minimální šíři 3 m. Starosta je pověřen zasláním výzvy panu Zelenkovi na odstranění 

překážky z komunikace. (stížnost a výzva je přílohou zápisu) 

 

 

11. Cenová nabídka na dodávku a montáž dopravního značení (RM/317/2017) 

 
Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy JAST, s. r. o. IČ: 62065939 na dodávku a montáž dopravního značení 

parkoviště u Městského společenského centra Sokolovna, parkoviště u Základní školy a na dodávku 

dopravního značení pro vlastní osazení, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



12. Cenová nabídka na pořízení dávkovací stanice síranu železitého 

(RM/318/2017) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ: 15053695 na pořízení dávkovací 

stanice síranu železitého pro ČOV Proseč v roce 2018, podpisem smlouvy o dílo je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Připomínky manželů Pecinových (RM/319/2017) 

Rada města 

bere na vědomí  

připomínky manželů Pecinových, bytem Miřetín 66, k žádosti manželů Saláškových o koupi 

pozemku č. 1152 v k. ú. Miřetín. (připomínky jsou přílohou zápisu) 

 

14. Smlouva č. IP-12-2008535/VB/1 Proseč u Skutče, Záboří, Kouřil – 799/1 

(RM/320/2017) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2008535/VB/1 Proseč u Skutče, Záboří, 

Kouřil – 799/1, KNN s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Informace starosty (RM/321/2017) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace starosty o zrušení slavnostního vyhlášení výsledků literární soutěže Proseč Terézy 

Novákové 2017 z organizačních důvodů, ceny budou vítězům zaslány poštou. 



16. Informace starosty o pietní akci na Pasekách (RM/322/2017) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace starosty o pietní akci slavnostního odhalení pomníku obětem válek z řad občanů obce 

Paseky, které proběhne 28. 10. 2017 v parku Gen. Svatoně a kpt. Sošky na Pasekách. (pozvánka je 

přílohou zápisu) 

  
 
 

17. Dodatky k Pachtovním smlouvám (RM/323/2017) 

Rada města 

schvaluje 

na základě osobního jednání s panem Bc. Petrem Herynkem uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní 

smlouvě ze dne 7. 8. 2015 a dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 7. 8. 2017, předmětem 

dodatků je upřesnění podmínek dohodnutého využívání propachtovaných pozemků, podpisem 

dodatků je pověřen starosta. (dodatky jsou přílohou zápisu) 
 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Likvidační protokol města Proseč (RM/324/2017) 

Rada města 

schvaluje 

likvidační protokol města Proseč dle přílohy. 
 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Pronájem části pozemku p.č. 1579/15 v k. ú. Záboří u Proseče (RM/325/2017) 

Rada města 

schvaluje  

pronájem části pozemku p. č. 1579/15 v k. ú. Záboří u Proseče paní Haně  Oppové, bytem Na 

Ručičce 164, Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (nájemní smlouva je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



20. Smlouva budoucí kupní (RM/326/2017) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu budoucí kupní s panem Janem Cimburkem, bytem Bor u Skutče 20, jejímž předmětem je 

koupě části pozemku p. č. 95/54 v k. ú. Záboří u Proseče pro vybudování chodníku, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

21. Komise pro otevírání a hodnocení obálek veřejné zakázky „Regenerace 

zeleně města Proseče – III.etapa – Prosečské aleje“ (RM/327/2017) 

Rada města 

schvaluje 

komisi pro otevírání a hodnocení obálek veřejné zakázky „Regenerace zeleně města Proseče – 

III.etapa – Prosečské aleje“ ve složení: Miloslav Hurych, místostarosta, Tomáš Háp, radní města 

zodpovědný za zeleň, Bc. Jan Macháček, starosta města, Ing. Martina Koláčná, projektový 

manager, Ing. Jakub Zeman, projektant, náhradníci: Bc. Radek Šenkýř, radní města, Karel Hloušek, 

radní města, Josef Soukal, DiS., vedoucí technických služeb města 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Příprava a financování investiční akce „Park u Sokolovny“ (RM/328/2017) 

Rada města 

schvaluje 

přípravu a financování investiční akce „Park u Sokolovny“.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči 17. 10. 2017 

 

    starosta města: ……………………………………… 


