
Zápis č. 13/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. června 2018 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

 

13. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:00 hodin. 

 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2018 

4. Informace starosty z jednání premiéra a vlády ČR se starosty obcí PK 

5. Zařazení investičních projektů města Proseč do NIP 

6. Výzva Ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a kanalizací 

7. Zamítavá odpověď SFRB na žádost o zkrácení vázací doby smlouvy 

8. Dotaz manželů Groulíkových 

9. Dodatek ke smlouvě o zpracování skládky rozložitelného odpadu 

10. Průběh a dokončení investiční akce „Rekonstrukce mostu k táboru 

Barrandov“ 

11. Odhalení pamětní desky v přízemí MěÚ Proseč 

12. Pietní akce k 76. výročí od vyhlazení osady Ležáky 

13. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Proseč 

14. Cenová nabídka na rozšíření informačního systému města  

15. Záměr směny pozemku 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 13. zasedání Rady města Proseč konaného dne 19. června 2018 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Bc. Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem 

zápisu byl Miloslav Hurych, místostarosta. Zápis ze zasedání provedl Bc. Jan Macháček. 

 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 

 

 

 



3. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2018 (RM/247/2018) 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/RM/2018. (rozpočtové změny jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Informace starosty z jednání premiéra a vlády ČR se starosty obcí PK 

(RM/248/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty, který se zúčastnil společného jednání premiéra a vlády ČR se starosty obcí 

Pardubického kraje. Na jednání byli starostové informování o Národním investičním plánu 

připravovaném MMR, který vychází z programového prohlášení stávající vlády ČR, a o nových 

národních dotačních programech MMR určených pro obce do 3000 obyvatel, kterých může město 

Proseč využít v následujícím období 

 

5. Zařazení investičních projektů města Proseč do NIP (RM/249/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zařazení připravovaných investičních projektů města Proseč - Sportovní hala Proseč, Dostavba 

pavilonu odborných učeben školy Proseč, Revitalizace centra města Proseč - do Národního 

investičního plánu, který připravuje MMR. (návrh NIP) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Výzva Ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a kanalizací 

(RM/250/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

výzvu Ministerstva zemědělství vlastníkům vodovodů a kanalizací, aby provedli nutná opatření 

spojená s vytvořením fondu na obnovu VaK a to nejpozději do konce roku 2018. Přípravou 

materiálu pro jednání zastupitelstva je pověřen starosta a hlavní účetní města. (výzva je přílohou 

zápisu) 



7. Zamítavá odpověď SFRB na žádost o zkrácení vázací doby smlouvy 

(RM/251/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

zamítavou odpověď SFRB na žádost města o zkrácení vázací doby smlouvy č. 9270320102 (59 b.j. 

u koupaliště), dalším jednáním a oslovením, s prosbou o pomoc, ministryně MMR Kláry Dostálové 

je pověřen starosta. (dopis SFRB je přílohou zápisu) 

 

8. Dotaz manželů Groulíkových (RM/252/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

dotaz manželů Groulíkových na řešení stížnosti zúžené komunikace v České Rybné, zasláním 

odpovědi je pověřen starosta, dalším jednáním k nápravě je pověřen starosta a místostarosta. (žádost 

o řešení, situace a odpověď jsou přílohou zápisu) 

 
 

9. Dodatek ke smlouvě o zpracování skládky rozložitelného odpadu 

(RM/253/018) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování skládky rozložitelného odpadu s Zemědělským 

družstvem Předhradí (IČ: 48155292), jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení prací do 

30. 9. 2018, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Průběh a dokončení investiční akce „Rekonstrukce mostu k táboru 

Barrandov“ (RM/254/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace místostarosty o průběhu a dokončení investiční akce „Rekonstrukce mostu k táboru 

Barrandov“. 

 



11. Odhalení pamětní desky v přízemí MěÚ Proseč (RM/255/2018) 

Rada města  

schvaluje 

program odhalení pamětní desky v přízemí Městského úřadu Proseč, které proběhne v pátek 29. 6. 

2018 v 17 hodin, tedy přesně po 84 letech od původního umístění desky budovy (tehdy školy). 

(program je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Pietní akce k 76. výročí od vyhlazení osady Ležáky (RM/256/2018) 

Rada města  

schvaluje 

oficiální účast starosty a radního Hlouška na pietní akci k 76. výročí od vyhlazení osady Ležáky, 

která se bude konat 24. 6. 2018 od 10 hodin v Ležákách a úhradu věnce. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Proseč (RM/257/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) provedené na základě 

pověření zřizovatele obce Proseč a vedoucího kontroly, starosty Bc. Jana Macháčka. Kontrola 

proběhla dne 7. 6. 2018 v Základní škole a mateřské škole Proseč. (protokol je přílohou zápisu) 

 

14. Cenová nabídka na rozšíření informačního systému města (RM/258/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy Rafael Info Art s.r.o., IČ: 25959921 na dokončení rozšíření informačního 

systému města o nově pojmenované ulice a zájmové body. objednávkou je pověřen starosta. 

(cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



15. Záměr směny pozemku (RM/259/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zveřejnění záměru směny obecního pozemku p. č. 1887/6 v k.ú. Proseč u Skutče za pozemek p.  č. 

st. 99 v k.ú. Proseč u Skutče s Lesy České republiky, s. p. na úřední desce. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči 19. 6. 2018 

 

     starosta města: ……………………………………… 


