
 Zápis č. 20/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. září 2018 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

20. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:00 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Informace starosty města - zrealizované investiční akce 

3. Informace místostarosty – havarijní stav mostu v Záboří v Na Ručičce 

4. Úhrada nákladů spojených s městskou akcí – Strom Olgy Havlové 

5. Odpuštění části stočného příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč 

6. Zveřejnění záměru odkupu pozemku 

7. Informace starosty města o právních krocích města 

8. Nabídka Ing. Milana Šlapky na vyřešení majetkoprávních vztahů 

9. Souhlas se stavbou pergoly 

10. Cenová nabídka firmy Stavitelství-Háněl s.r.o. 

11. Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o. 

12. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2018 

13. Cenová nabídka firmy inpublic group s.r.o. 

14. Nájemní smlouva s politickým hnutím Starostové a nezávislí 

15. Uzavření pojistné smlouvy – havarijní pojištění vozidla TATRA 325 

16. Cenová nabídka Ivany Šafránkové 

17. Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 344 

18. Přidělení bytu č. 2 v čp. 344 

19. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku 

20. Smlouva o vytvoření autorského díla 

21. Cenová nabídka – rekonstrukce komínu v čp. 132  

22. Cenová nabídka – vícepráce „Revitalizace radnice v Proseči“ 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 20. zasedání Rady města Proseč konaného dne 25. září 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. Informace starosty města - zrealizované investiční akce (RM/338/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty města o realizovaných investičních akcích na území města Proseč: Oprava 

silnice II/359 Proseč – Zderaz, Vestavba výtahu a bezbariérový přístup na MěÚ, Oprava hřbitovní 

zdi a márnice v Miřetíně, Oprava chodníků v Záboří. 

 

 

3. Informace místostarosty – havarijní stav mostu v Záboří v Na Ručičce 

(RM/339/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace místostarosty o havarijním stavu mostu v Záboří v ulici Na Ručičce u prodejny COOP a 

o krocích Správy a údržby silnic Pardubického kraje tj. nutnosti snížení nosnosti mostu č. 35723-1 

na 1,5 tuny včetně zúžení průjezdu na 2 metry. Rekonstrukce mostu je v projektové přípravě, 

s realizací počítá SÚS Pk v roce 2019. (veřejná vyhláška MěÚ Chrudim je přílohou zápisu) 

 

4. Úhrada nákladů spojených s městskou akcí – Strom Olgy Havlové 

(RM/340/2018) 

Rada města  

schvaluje 

úhradu nákladů spojených s přípravou a organizací městské akce – Strom Olgy Havlové dne 28. 9. 

2018. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

5. Odpuštění části stočného příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč 

(RM/341/2018) 

Rada města  

schvaluje 

žádost příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Proseč o odpuštění části 

stočného za výtoč vody pro potřeby hasičského kroužku, prováděním slevy je pověřen 

Hospodářsko-správní odbor MěÚ Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



6. Zveřejnění záměru odkupu pozemku (RM/342/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zveřejnění záměru odkupu pozemku v k.ú. Česká Rybná od města zjištěný po provedené opravě 

operátu Katastrálním úřadem, zveřejněním záměru na úřední desce města je pověřen Hospodářsko-

správní odbor MěÚ Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

7. Informace starosty města o právních krocích města (RM/343/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty města o právních krocích města v zájmu ochrany majetku města p.p. č. 3049 k.ú. 

Česká Rybná ve veřejném zájmu a o následném vývoji situace. (dopis právního zástupce města, 

právního zástupce protistrany a usnesení č.j. C200/2018-28 Okresního soudu v Chrudimi jsou 

přílohou zápisu) 

 

8. Nabídka Ing. Milana Šlapky na vyřešení majetkoprávních vztahů 

(RM/344/2018) 

Rada města  

bere na vědomí  

nabídku Ing. Milana Šlapky na vyřešení majetkoprávních vztahů směnou pozemků. Záležitostí se 

bude zabývat až nové zastupitelstvo. (nabídka pozemků pro směnu je přílohou zápisu) 

 

9. Souhlas se stavbou pergoly (RM/345/2018) 

Rada města  

schvaluje 

souhlas se stavbou pergoly dle situace na p.p.č. 1868/20 k.ú. Proseč u Skutče jako vlastník 

sousedního pozemku pro žadatele Zdeňka Džbánka. (žádost včetně situace jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



10. Cenová nabídka firmy Stavitelství-Háněl s.r.o (RM/346/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy Stavitelství-Háněl s.r.o. (IČ: 01732838) na opravu obkladu venkovního 

schodiště, terénních úprav a čistící zóny před vstupem do objektu čp. 70, objednávkou je pověřen 

místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o. (RM/347/2018) 

Rada města  

schvaluje 

příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o. (IČ: 28798058) jejíž předmětem je zajištění dotačního 

managementu projektu „Pořízení požárního vozidla pro město Proseč“ po celou dobu udržitelnosti 

projektu 5 let, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh příkazní smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

12. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2018 (RM/348/2018) 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/RM/2018 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Cenová nabídka firmy inpublic group s.r.o. (RM/349/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy inpublic group s.r.o. (IČ: 24852317) včetně platebních podmínek na 

dodávku služeb. Dvě zařízení Ámos vision budou umístěna v objektu základní školy čp. 260 a 

jedno zařízení bude umístěno v objektu městského úřadu čp. 18. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



14. Nájemní smlouva s politickým hnutím Starostové a nezávislí (RM/350/2018) 

Rada města  

schvaluje 

nájemní smlouvu s politickým hnutím Starostové a nezávislí (IČ: 26673908) na umístění reklamní 

plachty 1x2m s kandidátem pro senátní volby 2018 na objektu v majetku města na adrese Terézy 

Novákové čp. 7, cena se stanovuje smluvní a jednorázová 1.000 Kč. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Uzavření pojistné smlouvy – havarijní pojištění vozidla TATRA 325 

(RM/351/2018) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření pojistné smlouvy autopojištění s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. IČ: 46973451, 

jejíž předmětem je havarijní pojištění vozidla TATRA 325, VIN: TNU7T5R31JK001899, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Cenová nabídka Ivany Šafránkové (RM/352/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku Ivany Šafránkové, IČ: 65208340 na zhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby „Stavební úpravy kuchyně MŠ Proseč“. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 344 (RM/353/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 344 z důvodu úmrtí nájemce ke dni 20. 9. 2018. 

 

 



18. Přidělení bytu č. 2 v čp. 344 (RM/354/2018) 

Rada města  

schvaluje 

přidělení bytu č. 2 v čp. 344 paní Marii Hanusové na dobu od 8. 10. 2018 do 31. 12. 2018.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku (RM/355/2018) 

Rada města  

schvaluje 

protokol o vyřazení dlouhodobého majetku dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

20. Smlouva o vytvoření autorského díla (RM/356/2018) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o vytvoření autorského díla na objednávku s paní Janou Moštkovou, bytem Wintrova 

1470/13, Brno. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

21. Cenová nabídka – rekonstrukce komínu v čp. 132 (RM/357/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy PP-GROUP. cz s.r.o. (IČ: 28829913) na rekonstrukci komínu na čp. 133, 

objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



22. Cenová nabídka – vícepráce „Revitalizace radnice v Proseči“ (RM/358/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy PP-GROUP. cz s.r.o. (IČ: 28829913) na vícepráce spojené s akcí 

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

objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči 25. 9. 2018    starosta města: ……………………………………… 


