
Zápis č. 4/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. února 2018 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

4. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 11:50 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Petr Zvědělík, IČ: 12159859 

4. Informace k projektu „Regenerace zeleně města Proseč – III.etapa Prosečské 

aleje“ 

5. Cenová nabídka firmy AREA 2000  s.r.o. 

6. VZ „Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč,  - bezbariérový přístup a 

vestavba výtahu“ 

7. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Revitalizace radnice v Proseči 

čp. 18, k.ú. Proseč,  - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“ 

8. Cenová nabídka firmy AREA 2000 s.r.o.  

9. VZ „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – zpracování PD“ 

10. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Dostavba pavilonu 

odborných učeben školy Proseč – zpracování PD“ 

11. Partnerská smlouva o spolupráci se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale 

12. Komisionářská smlouva se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale 

13. Cenová nabídka společnosti VIA Consult a.s. 

14. Smlouva o poskytnutí daru s firmou Bohemia Steelmont s.r.o. 

15. Pořízení nového vozidla 

16. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2018 

17. Žádost Klubu Hnízdo Proseč z.s. o finanční příspěvek 

18. Žádost Jednoty Orel Proseč o finanční příspěvek 

19. Žádost FK Proseč, z.s. o finanční příspěvek  

20. Žádost TJ SOKOL Proseč o finanční příspěvek 

21. Návrh rozdělení příspěvku pro sport  

22. Paušální ceny za zřízení věcného břemene 

23. Nájemní smlouva na pronájem části pozemku v k.ú. Česká Rybná 

24. Projekt „Lípy republiky 1918 – 2018“ 

25. Poskytnutí finančního příspěvku obci Choustník 

26. Záměr prodeje pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Proseč u Skutče 

27. Návrh studie „Vyhlídka“ 

28.Informace k projednávání možných návrhů pojmenování ulic 

29. Podání žádosti o dotaci na projekt „Cestujeme krajem dýmek“ 

30. Ukončení nájmu bytu č. 7 v čp. 372, Proseč 

31. Stanovisko k PD ke stavebnímu povolení „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ 

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 4. zasedání Rady města Proseč konaného dne 20. února 2018 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. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Petr Zvědělík, IČ: 12159859 

(RM/49/2018) 

Rada města  

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Bc. Petr Zvědělík, IČ: 12159859 na realizaci veřejné 

zakázky „Regenerace zeleně města Proseč – III. etapa - Prosečské aleje“, jehož předmětem je 

upřesnění termínů následné péče o nově vysázené dřeviny, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Informace k projektu „Regenerace zeleně města Proseč – III. etapa – 

Prosečské aleje“ (RM/50/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty k projektu „Regenerace zeleně města Proseč – III. etapa -Prosečské aleje“, 

projednán byl harmonogram prací, jednání se zhotovitelem a komunikace s poskytovatelem dotace. 

 

5. Cenová nabídka firmy AREA 2000  s.r.o. (RM/51/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy AREA 2000 s.r.o., IČ: 25937774, na organizaci výběrového řízení akce 

„Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč, - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“, 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



6. VZ „Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč,  - bezbariérový přístup 

a vestavba výtahu“ (RM/52/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zadávací dokumentaci a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci  „Revitalizace radnice v 

Proseči čp. 18, k.ú. Proseč, - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“. (zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Revitalizace radnice v 

Proseči čp. 18, k.ú. Proseč, - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“ 

(RM/53/2018) 

Rada města  

schvaluje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Revitalizace radnice v Proseči 

čp. 18, k.ú. Proseč, - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“ ve složení: členové: Bc. Jan 

Macháček, Bc. Pavel Raba, Stanislava Češková, Mgr. Jaromír Kašpar, Jan Pospíchal, náhradníci: 

Miloslav Hurych, Josef Soukal, DiS., Bc. Petr Herynek. 

 

schvaluje seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, 

k.ú. Proseč, - bezbariérový přístup a vestavba výtahu“: 

• PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO: 28829913 

• Stavitelství - Háněl s.r.o., Zábořská 9, 539 44 Proseč, IČO: 01732838 

• AGILE spol. s r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 15030741 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Cenová nabídka firmy AREA 2000 s.r.o. (RM/54/018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy AREA 2000 s.r.o., IČ: 25937774, na organizaci výběrového řízení na akci 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – zpracování projektové dokumentace pro 



provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru projektanta“, podpisem příkazní smlouvy je 

pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

9. VZ „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč – zpracování PD“ 

(RM/55/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zadávací dokumentaci a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci „Dostavba pavilonu 

odborných učeben školy Proseč – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

zajištění výkonu autorského dozoru projektanta“. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Dostavba pavilonu 

odborných učeben školy Proseč“ (RM/56/2018) 

Rada města  

schvaluje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dostavba pavilonu odborných 

učeben školy Proseč – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu 

autorského dozoru projektanta“, ve složení: členové: Bc. Jan Macháček, Mgr. Jaromír Kašpar, 

Miloslav Hurych, náhradníci: Mgr. Josef Roušar. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

11. Partnerská smlouva o spolupráci se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale 

(RM/57/2018) 

Rada města  

schvaluje 

partnerskou smlouvu o spolupráci při pořádání akce „Cyklo Maštale 2018“ s DSO Sdružení obcí 

Toulovcovy Maštale, IČ: 70935840, podpisem smlouvy je pověřen místostarosta. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



12. Komisionářská smlouva se Sdružením obcí Toulovcovy Maštale 

(RM/58/2018) 

Rada města  

schvaluje 

komisionářskou smlouvu s DSO Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, IČ: 70935840, jejíž 

předmětem je zajištění prodeje zboží, podpisem smlouvy je pověřen místostarosta. (smlouva je 

přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Cenová nabídka společnosti VIA Consult a.s. (RM/59/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku společnosti VIA Consult a.s., IČ: 25084275 na organizaci výběrového řízení 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč - stavební práce“, podpisem příkazní smlouvy 

je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Smlouva o poskytnutí daru s firmou Bohemia Steelmont s.r.o. (RM/60/2018) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o poskytnutí daru s firmou Bohemia Steelmont s.r.o., IČ: 28847865, jejímž předmětem je 

přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na výrobu pamětní desky na čp. 63 věnovanou 

událostem spojeným s udělením domovského práva bratrům Mannovým, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

 

 



15. Pořízení nového vozidla (RM/61/2018) 

Rada města  

schvaluje 

pořízení nového vozidla do výše 100.000,- Kč včetně DPH pro potřeby města Proseč, v rámci 

zajištění služeb správy obecního majetku města, dalším jednáním je pověřen starosta a 

místostarosta. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

16. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2018 (RM/62/2018) 

Rada města  

jmenuje 

návrh rozpočtu města Proseč na rok 2018 a předkládá ho k projednání finančnímu výboru a ke 

schválení zastupitelstvu města. (podrobný rozpis návrhu rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Žádost Klubu Hnízdo Proseč z.s. o finanční příspěvek (RM/63/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost Klubu Hnízdo proseč z.s. o finanční příspěvek na rok 2018 ve výši 25.000,- Kč na pořádání 

kulturních, sportovních aj. akcí pro rodiče a děti a předkládá ji zastupitelstvu ke schválení. (žádost 

je přílohou zápisu) 

 

18. Žádost Jednoty Orel Proseč o finanční příspěvek (RM/64/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost Jednoty Orel Proseč, IČ: 71189092, o finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč na výměnu 

oken a provedení izolaci vnějšího zdiva Orlovny Proseč na náměstí a předkládá ji zastupitelstvu ke 

schválení v připravovaném rozpočtu města na rok 2018. (žádost je přílohou zápisu) 

 
 

 



19. Žádost FK Proseč, z.s. o finanční příspěvek (RM/65/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost FK Proseč, z.s., IČ: 60103191 o finanční příspěvek z dotačního programu „Podpora sportu a 

tělovýchovy“ na činnost a krytí provozních nákladů a předkládá ji zastupitelstvu ke schválení. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

20. Žádost TJ SOKOL Proseč o finanční příspěvek (RM/66/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost Tělovýchovné jednoty SOKOL Proseč, IČ: 01831224 o finanční příspěvek z dotačního 

programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ na činnost a krytí provozních nákladů a předkládá ji 

zastupitelstvu ke schválení. (žádost je přílohou zápisu) 

 

21. Návrh rozdělení příspěvku pro sport (RM/67/2018) 

Rada města  

schvaluje 

návrh rozdělení příspěvků pro sport z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ a 

rozdělení příspěvků na kulturní, volnočasové a společenské akce aktivity v roce 2018 dle přílohy a 

předkládá ji zastupitelstvu ke schválení. 

 Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Paušální ceny za zřízení věcného břemene (RM/68/2018) 

Rada města  

schvaluje 

paušální ceny s účinností od 1. 3. 2018 za zřízení věcného břemene pro uložení NN do obecních 

pozemků - 50 Kč/bm minimálně však 10.000,- Kč a 1.000,- Kč/ks za umístění rozvodné 

skříně/pilíře. 

 Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

23. Nájemní smlouva na pronájem části pozemku v k.ú. Česká Rybná 

(RM/69/2018) 

Rada města  

schvaluje 

nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 2977/16 v k.ú. Česká Rybná manželům 

Hajníkovým, bytem Česká Rybná 18, 539 44 Proseč, na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2028, 

včetně udělení souhlasu se zřízením přístřešku na osobní automobil, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

24. Projekt „Lípy republiky 1918 – 2018“ (RM/70/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zapojení města Proseč do projektu „Lípy republiky 1918 – 2018“ jehož cílem výsadba jubilejních 

lip v roce 2018, dalším jednáním je pověřen radní Háp. (informace o projektu jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

25. Poskytnutí finančního příspěvku obci Choustník (RM/71/2018) 

Rada města  

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč obci Choustník na transparentní účet č. 

282578002/0300 HÁJOVNA KAJETÍN zřízeného obcí Choustník na pomoc rodině postižené 

požárem v Kajetíně. (informace o případu jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

26. Záměr prodeje pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Proseč u Skutče (RM/72/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 365/1 o výměře 1268 m2  v k.ú. Proseč u Skutče na úřední 

desce. (žádost o koupi pozemku je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



27. Návrh studie „Vyhlídka“ (RM/73/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

návrh studie „Vyhlídka“ a předkládá ji k projednání Policii ČR, dalším jednáním je pověřen starosta 

a místostarosta. (návrh studie je přílohou zápisu) 

 

 

28.Informace k projednávání možných návrhů pojmenování ulic (RM/74/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty k projednávání možných návrhů pojmenování ulic v Proseči, do dalšího jednání 

rady by měl být předložen návrh finálního návrhu k předložení zastupitelstvu města. 

 

 

29. Podání žádosti o dotaci na projekt „Cestujeme krajem dýmek“ 

(RM/75/2018) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Cestujeme krajem dýmek“ z dotačního programu Podpora 

budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji, podáním žádosti je pověřen starosta. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

30. Ukončení nájmu bytu č. 7 v čp. 372, Proseč (RM/76/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

ukončení nájmu bytu č. 7 v čp. 372, Proseč z důvodu úmrtí nájemce. 

 
 
 
 
 
 
 
 



31. Stanovisko k PD ke stavebnímu povolení „Krounka, Kutřín, výstavba 

poldru“ (RM/77/2018) 

Rada města  

schvaluje 

souhlas s projektovou dokumentací akce „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ pro potřeby 

stavebního povolení, na základě žádosti zpracovatele PD firmy ŠINDLAR s.r.o., IČ: 26003236, 

zasláním souhlasného stanoviska je pověřen starosta. (žádost a stanovisko je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči 20. 2. 2017 

    starosta města: ……………………………………… 


