
Zápis č. 4/2017 

Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 15. listopadu 2017 

v zasedací místnosti města Proseč 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2017 proběhlo v době od 17:00 hodin do 17:55 

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 10 

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. Pozemky 

6. Přijetí dlouhodobého úvěru od České spořitelny a.s. 

7. Rozpočtové opatření č. 8 - 10/RM/2017 

8. Rozpočtové opatření č. 2/ZM/2017 

9. Výpověď veřejnoprávní smlouvy s městem Skuteč 

10. Doručení výpovědi veřejnoprávní smlouvy městu Skuteč dle usnesení 

11. Pojmenování ulice „Na Skalce“ 

12. Pojmenování ulice „Rychtářská“ 

13. Pojmenování ulice „Na Sklárně“ 

14. Pojmenování ulice „Ve Dvoře“ 

15. Pojmenování ulice „Na Rozcestí“ 

16. Změna v evidenci ulic 

17. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč 

18. Usnesení 

 
 
 

1. Schválení programu 
 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

 

 

2. Volba návrhové komise 

 
Návrhová komise: Radek Šenkýř, Pavel Vostrčil 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 

 



 

3. Volba ověřovatelů zápisu 
 

Ověřovatelé zápisu: Ivana Šafránková, 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. Pozemky 

 

ZM/69/2017 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej stavební parcely č. 535 v k. ú. Záboří u Proseče (sběrna mléka bez čísla popisného) a 

pozemku p. č. 2621/10 (nově značeného 2621/53) v k. ú. Záboří u Proseče firmě SANTÉ – výroba 

s.r.o., Zábořská 112, Proseč, IČO: 25922149 o výměře 21 m2 za cenu 375 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 hradí kupující. 

 

Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

➢ Na zasedání zastupitelstva města se dostavil pan František Skála, přítomno je 11 zastupitelů 

a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

ZM/70/2017 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi pozemků p. č. 52/6 o výměře 27 m2 (zahrada), p. č. 52/5 o výměře 1 m2 (zahrada), p. č. 2132 

o výměře 18 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 2133 o výměře 10 m2 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace), p. č. 52/7 o výměře 7 m2 (zahrada), p. č. 52/8 o výměře 5 m2 (zahrada) vše 

v k. ú. Proseč za vzájemně dohodnutou cenu 6.800,- Kč od pana Tomáše Čapka, bytem Rašelinová 

2283/4 Brno, Lišeň. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní 



poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí hradí město Proseč. (kupní smlouva 

je přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

6. Přijetí dlouhodobého úvěru od České spořitelny a.s. (ZM/71/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přijetí dlouhodobého úvěru od České spořitelny a.s. na akci "Kanalizace Proseč vč. rekonstrukce a 

oprav komunikací a správních poplatků" a uzavření smlouvy č. 0317506499 o přijetí úvěru do výše 

5 mil. Kč za podmínek - splatnost úvěru bude do 31.10.2022, fixní úroková sazba na celou dobu 

platnosti úvěru ve výši 0,89 % p.a., vedení úvěrového účtu bez poplatku, možnost předčasné splátky 

bez poplatku, úvěr bude poskytnut bez zajištění. Uzavřením smlouvy je pověřen starosta města. 

(návrh smlouvy o úvěru je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

7. Rozpočtové opatření č. 8 - 10/RM/2017 (ZM/72/2017) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 8 až 10/RM/2017 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtová 

opatření jsou přílohou zápisu) 

 

8. Rozpočtové opatření č. 2/ZM/2017 (ZM/73/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/ZM/2017. (rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



9. Výpověď veřejnoprávní smlouvy s městem Skuteč (ZM/74/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

 výpověď veřejnoprávní smlouvy o činnosti městské policie uzavřené dne  

1. 7. 2013 mezi městem Skuteč, IČ: 270903, sídlem Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, a městem 

Proseč, IČ: 270741, sídlem náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč s tím, že město Proseč dle 

smlouvy nedodrží výpovědní lhůtu a uhradí náklady na odstupné dvou strážníku v souladu s 

uvedenou smlouvou. 

 

Pro: 10, Zdržel se: 1, proti: 0 

 

10. Doručení výpovědi veřejnoprávní smlouvy městu Skuteč dle usnesení 

(ZM/75/2017) 

Zastupitelstvo města 

ukládá 

starostovi města Proseč vypracovat znění výpovědi veřejnoprávní smlouvy dle usnesení, tuto 

výpověď jménem obce podepsat a doručit městu Skuteč. Zároveň je starosta města pověřen 

jednáním o alternativě zajištění bezpečnosti s okolními městy.  

 

Pro: 10, Zdržel se: 1, proti: 0 

 

11. Pojmenování ulice (ZM/76/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

pojmenování ulice „Na Skalce“, změna adresy v názvu ulice se týká čp. 4, 24, 25, 62, 63, 69, 70, 

75, 92, 102, 107, 134, 135, 140, 144, 145, 161, 177, 183, 184, 185, 201 vše k.ú. Záboří u Proseče. 

 

Pro: 11, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

 

 

 



 

12. Pojmenování ulice (ZM/77/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

pojmenování ulice „Rychtářská“, změna adresy v názvu ulice se týká čp. 21, 22, 23 vše v k.ú. 

Záboří u Proseče. 

 Pro: 11, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

➢ Na zasedání zastupitelstva města se dostavil pan Jaroslav Šlégr, přítomno je 12 zastupitelů a 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

13. Pojmenování ulice (ZM/78/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

pojmenování ulice „Na Sklárně“, změna adresy v názvu ulice se týká čp. 30, 46, 77, 81, 84, 87, 88, 

89, 103, 197 vše v k.ú. Záboří u Proseče. 

 

Pro: 12, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

 

14. Pojmenování ulice (ZM/79/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

pojmenování ulice „Ve Dvoře“, změna adresy v názvu ulice se týká čp. 1, 35, 50, 53, 54, 56, 66, 68, 

74, 79, 133, 196 vše v k.ú. Záboří u Proseče. 

 

Pro: 12, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

 

 

 

 



 

15. Pojmenování ulice (ZM/80/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

pojmenování ulice „Na Rozcestí“, změna adresy v názvu ulice se týká čp. 10, 26, 28, 42, 45, 80, 83, 

115, 131, 132, 146, 150, 157, 158, 176, 179, 181 vše v k.ú. Záboří u Proseče. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

16. Změna v evidenci ulic (ZM/81/2017) 

Zastupitelstvo města 

ukládá 

starostovi provést změnu v evidenci ulic, informovat příslušné odbory Městského úřadu Proseč, 

příslušné nadřízené úřady a ostatní organizace o nových názvech ulic. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

17. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč 

 (ZM/82/2017) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně převzetí odpadů 

ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění, s účinností od 1. 4. 2013 včetně dodatků 

s firmou Recycling-kovové odpady a.s., IČ: 25252852, podpisem dodatku je pověřen starosta. 

(dodatek je přílohou zápisu) 

 

Pro: 12, Zdržel se: 0, proti: 0 

 

 

 

➢ Na zasedání zastupitelstva města se dostavil pan Pavel Čermák, přítomno je 13 zastupitelů a 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 



 

18. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu: 

Ivana Šafránková   ………………………………………………….. 

 

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


