
 Zápis č. 26/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 27. listopadu 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč 

 

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

Hosté:   Mgr. Josef Roušar (ředitel školy), Karel Hloušek (zastupitel) 

 

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

 

 

Program: 1. Organizační záležitosti 

2. Oslovení odběratelů stočného 

3. Přijetí města do DSO Komunální služby Hlinecko, svazek obcí 

4. Vypovězení smlouvy a ukončení spolupráce s firmou AVE CZ odpadového 

hospodářství s.r.o. 

   5. Poskytnutí věcného daru Výboru Dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 

6. Nová verze studie investičního záměru firmy ERGOTEP 

7. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2018 

8. Žádost SDH Záboří o finanční příspěvek na pořízení sportovní stříkačky 

9. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Proseč na rok 2019 a informace o projektu 

   10. Projekt „Návrat k tradicím“ 

11. Určení člena rady města k finanční kontrole v případě nepřítomnosti starosty 

12. Informace starosty „Přírodní koupací biotop Proseč“ 

13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč k 26. 11. 2018 

14. Povodňová komise 

15. Cenová nabídka na projektové práce - oprava Prosečského rybníka 

16. Studie proveditelnosti výstavby nového rybníka 

17.Vyjádření ke zveřejněnému záměru prodeje části pozemku v k.ú. Podměstí 

18. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1844 v k.ú. Proseč u Skutče 

19. Činnost Klubu seniorů Proseč v r. 2018 

20. Projekční práce spojené s rekonstrukcí kuchyně v objektu mateřské školy 

21. Cenová nabídka na renovaci obrazu 

22. Sleva na pronájem veřejného prostranství pro prodejní stánky jarmarku 

23. Návrh ocenění a finanční vyrovnání při směně nově vzniklých pozemků  

24. Žádost firmy Recycling-kovové odpady, a.s. 

25. Cenová nabídka na doobjednávky a vícepráce spojené s výstavbou a opravou 

místních komunikací 

26. VZ – „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům č.p.    

137 v Proseči“ 

27. Komise pro hodnocení obálek „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště 

stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“ 

28. Ukončení smlouvy a uzavření smlouvy o nájmu bytu v 59 b.j. 



29. Smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a firmou Stavitelství TRYNKL, s. r. o. 

30. Smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a firmou GRANITA, s. r. o. 

31. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  

32. Zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do užívání 

33. Vyřazení stávajícího místního rozhlasu a VO z majetkové evidence 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 26. zasedání Rady města Proseč konaného dne 27. listopadu 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. Oslovení odběratelů stočného (RM/419/2018) 

Rada města  

schvaluje 

oslovení odběratelů stočného, s požadavkem na vysvětlení, malého množství měřené vody na 

vodoměru, které je významně odlišné od stanoveného směrného čísla vyhláškou 421/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a pověřuje zastupitele Hlouška přípravou podkladů pro oslovení 

jednotlivých odběratelů.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Přijetí města do DSO Komunální služby Hlinecko, svazek obcí (RM/420/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o schválení přijetí města Proseč do dobrovolného svazku obcí Komunální služby 

Hlinecko, svazek obcí. Administrativním dořešením přijetí, včetně zastupování města v DSO je 

pověřen starosta. (zápis výboru a valné hromady jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 



4. Vypovězení smlouvy a ukončení spolupráce s firmou AVE CZ odpadového 

hospodářství s.r.o. (RM/421/2018) 

Rada města  

schvaluje 

vypovězení smlouvy č. S/C031/05000011/2015/001 a ukončení spolupráce s firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. (IČ: 49356089) po uplynutí 6 měsíční výpovědní doby ke dni 30. 6. 

2019, zasláním výpovědi je pověřen starosta. (smlouva včetně všech dodatků je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Poskytnutí věcného daru Výboru Dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 

(RM/422/2018) 

Rada města  

schvaluje 

poskytnutí věcného daru Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (IČ: 00406066) v podobě 25 ks 

panelů výstavy fotografií „Olga Havlová a VDV“, podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta. 

(darovací smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Nová verze studie investičního záměru firmy ERGOTEP (RM/423/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

novou verzi studie investičního záměru firmy ERGOTEP, družstvo invalidů v průmyslové zóně 

města a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města jako podklad pro jednání o prodeji dotčených 

pozemků. (studie záměru je přílohou zápisu) 

 

7. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2018 (RM/424/2018) 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/RM/2018 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



8. Žádost SDH Záboří o finanční příspěvek na pořízení sportovní stříkačky 

(RM/425/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost Sboru dobrovolných hasičů Záboří (IČ: 60104929) o finanční příspěvek ve výši 115 000 Kč 

na pořízení nové sportovní motorové stříkačky jako náhradu za nedávno prodanou stříkačku PS 1.2 

(1.6) a předkládá žádost s doporučujícím stanoviskem k projednání a schválení zastupitelstvu města. 

(žádost včetně cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

9. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Proseč na rok 2019 a informace o projektu 

(RM/426/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč k návrhu 

rozpočtu organizace na rok 2019 a o projektu. Ředitel byl během jednání informován o záměru rady 

města využít svého práva na základě §166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, vypsat konkurs před koncem šestiletého funkčního období na místo 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč pro nové šestileté období. 

Starosta zdůvodnil vypsání konkursu nastavením 6-letého období již v roce 2012/2013 a mělo by se 

tedy respektovat. Rada města očekává, že se ředitel konkurzu zúčastní a bude mít zájem obhájit 

svou pozici na další období. Konkurz by měl být vypsán začátkem měsíce února 2019. (návrh 

rozpočtu příspěvkové organizace je přílohou zápisu) 

 

10. Projekt „Návrat k tradicím“ (RM/427/2018) 

Rada města   

bere na vědomí 

informace ředitele školy o projektu „Návrat k tradicím“ žáků, dětí a učitelů ZŠ a MŠ Proseč 

k obnově prosečského kroje a schvaluje spolupráci včetně finančního podílu města na tomto 

projektu. (popis projektu je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



11. Určení člena rady města k finanční kontrole v případě nepřítomnosti 

starosty (RM/428/2018) 

Rada města  

schvaluje 

na základě dodatku č. 1 ke směrnici o finanční kontrole schváleným  dne 22. 9. 2011 radou města o 

provádění řídící kontroly v případě nepřítomnosti starosty (příkazce) určeným členem rady města. 

Rada města určuje p. Tomáše Hápa. (dodatek č. 1 ke směrnici o finanční kontrole je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Informace starosty „Přírodní koupací biotop Proseč“ (RM/429/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o předání podkladů zaměření lokality v lokalitě kolem koupaliště projekční 

firmě, která zpracovává studii „Přírodní koupací biotop Proseč“. (situace zaměření lokality je 

přílohou zápisu) 

 

13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč k 26. 11. 2018 

(RM/430/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč, které provedli pověření pracovníci 

Krajského úřadu Pardubického kraje dne 26. 11. 2018. (zápis je přílohou zápisu) 

 

14. Povodňová komise (RM/431/2018) 

Rada města  

schvaluje 

Povodňovou komisi a volí předsedu Jana Macháčka a členy komise Miloslava Hurycha, Jana 

Poslušného, Radka Šenkýře a Tomáše Hápa. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



15. Cenová nabídka na projektové práce - oprava Prosečského rybníka 

(RM/432/2018) 

Rada města  

neschvaluje 

cenovou nabídku Martina Dobeše (IČ: 49686623) na projektové práce spojené s opravou 

Prosečského rybníka. Rada se shodla, že je nutné nejdříve vyřešit všechny majetkoprávní vztahy 

spojené se všemi rybníky a nádržemi v majetku města a následně bude nejvhodnější vypsat 

výběrové řízení projektové práce spojené s jejich rekultivací. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Studie proveditelnosti výstavby nového rybníka (RM/433/2018) 

Rada města  

schvaluje 

starostu jednáním s projektantem Martinem Dobešem o zpracování studie proveditelnosti výstavby 

nového městského rybníku v lokalitě směr Budislav.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17.Vyjádření ke zveřejněnému záměru prodeje části pozemku v k.ú. Podměstí 

(RM/434/2018) 

Rada města  

schvaluje 

vyjádření ke zveřejněnému záměru prodeje části pozemku v k.ú. Podměstí, rada pověřuje 

Hospodářsko-správní odbor zařazení doručeného vyjádření k žádosti pro další projednávání 

v orgánech města. (vyjádření je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



18. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1844 v k.ú. Proseč u Skutče 

(RM/435/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost manželů Čermákových o odkoupení části pozemku p.č. 1844 k.ú. Proseč u Skutče. RM 

zamítá zveřejnění a další projednávání žádosti z důvodu, že požadovaný pozemek je předmětem 

soudního sporu vedeného Římskokatolickou farnosti Proseč u Skutče proti městu Proseč. Zasláním 

zamítavého vyjádření rady města je pověřen Hospodářsko-správní odbor MěÚ Proseč. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Činnost Klubu seniorů Proseč v r. 2018 (RM/436/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

činnost Klubu seniorů Proseč v roce 2018 a schvaluje vyčlenění finanční podpory pro provoz a 

činnost Klubu seniorů Proseč v připravovaném rozpočtu města na rok 2019. (přehled a žádost o 

podporu jsou přílohou zápisu) 

 

20. Projekční práce spojené s rekonstrukcí kuchyně v objektu mateřské školy 

(RM/437/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace místostarosty o pokračování projekčních prací spojených s rekonstrukci kuchyně 

v objektu mateřské školy čp. 220. (návrh nového řešení je přílohou zápisu) 

 

21. Cenová nabídka na renovaci obrazu (RM/438/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku Evy Vymětalové (IČ: 66834961) na renovaci 1 ks obrazu od Bachmana a 2 ks 

obrazů Jana Herynka. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



22. Sleva na pronájem veřejného prostranství pro prodejní stánky jarmarku 

(RM/439/2018) 

Rada města  

schvaluje 

slevu ve výši 100 procent za pronájem veřejného prostranství pro prodejní stánky jarmarku v rámci 

městské akce „Hvězdný advent v Proseči“, která se koná v sobotu 1. 12. 2018. (plakát akce je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

23. Návrh ocenění a finanční vyrovnání při směně nově vzniklých pozemků 

(RM/440/2018) 

Rada města  

schvaluje 

návrh ocenění a finančního vyrovnání ze dne 20. 11. 2018 při směně nově vzniklých pozemků p.č. 

1887/32 a p.č. 2148, vše k.ú. Proseč u Skutče mezi městem Proseč a Lesy ČR, s.p. (návrh na směnu 

nemovitostí je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

24. Žádost firmy Recycling-kovové odpady, a.s. (RM/441/2018) 

Rada města  

schvaluje 

na základě žádosti provozovatele firmy Recycling-kovové odpady, a.s. uzavření výkupny a 

sběrného dvoru města na období od soboty 22.12.2018 až do neděle 6.1.2019. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



 

25. Cenová nabídka na doobjednávky a vícepráce spojené s výstavbou a opravou 

místních komunikací (RM/442/2018) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. na doobjednávky a vícepráce spojené 

s výstavbou a opravou místních komunikací, objednávkou nebo uzavřením dodatku ke smlouvě o 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

26. VZ – „Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště stavby Obecní dům 

č.p. 137 v Proseči“ (RM/443/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zadávací dokumentaci a vypsání zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele akce „Stavební úpravy a zateplení 

obvodového pláště stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“ a oslovení vybraných firem k podání 

nabídek: 

• AGILE spol. s r.o., IČ: 150 30 741 

• PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 288 29 913 

• Stavitelství - Háněl s.r.o., IČ: 017 32 838 

• Stavební sdružení Boštík s.r.o., IČ: 259 36 484 

• APOLO CZ s.r.o., IČ: 274 92 851 

Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta a firma VIA 

CONSULT a.s. (IČ: 25084275). (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



27. Komise pro hodnocení obálek „Stavební úpravy a zateplení obvodového 

pláště stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“ (RM/444/2018) 

Rada města  

schvaluje 

komisi pro otevírání a hodnocení obálek veřejné zakázky „Stavební úpravy a zateplení obvodového 

pláště stavby Obecní dům č.p. 137 v Proseči“  ve složení: Bc. Jan Macháček (starosta, zástupce 

investora), Mgr. Milan Konečný (odborník na VZ), Josef Soukal, DiS. (odborník ve stavebním 

oboru), Miloslav Hurych (místostarosta, zástupce investora), Antonín Odvárka (odborník ve 

stavebním oboru, projektant) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

28. Ukončení smlouvy a uzavření smlouvy o nájmu bytu v 59 b.j. (RM/445/2018) 

Rada města  

schvaluje 

ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 31 v 59 b.j. k 30. 11. 2018 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 

31 v 59 b.j. na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

29. Smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a firmou Stavitelství TRYNKL, s. r. o. 

(RM/446/2018) 

Rada města  

schvaluje 

darovací smlouvu mezi příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Proseč a firmou 

Stavitelství TRYNKL, s. r. o., IČ: 28796322, jejíž předmětem je poskytnutí účelového daru ve výši 

2.000,- Kč pro financování hraček a učebních pomůcek pro děti mateřské školy. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



30. Smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a firmou GRANITA, s. r. o. (RM/447/2018) 

Rada města  

schvaluje 

darovací smlouvu mezi příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Proseč a firmou 

GRANITA, s. r. o., IČ: 45270741, jejíž předmětem je poskytnutí účelového daru ve výši 8.000,- Kč 

pro financování hraček a učebních pomůcek pro děti mateřské školy a účastníky školní družiny. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

31. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 

(RM/448/2018) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 

kV (NN) s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

32. Zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do užívání 

(RM/449/2018) 

Rada města  

schvaluje 

zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy do užívání. Všechny 

uvedené projekty byly ukončeny a pro jejich zařazení do užívání není vyžadováno kolaudační či 

jiné rozhodnutí. (soupis nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k zařazení do užívání je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



33. Vyřazení stávajícího místního rozhlasu a VO z majetkové evidence 

(RM/450/2018) 

Rada města  

schvaluje 

vyřazení stávajícího místního rozhlasu a veřejného osvětlení z majetkové evidence dle přiloženého 

soupisu DHM.  Při realizaci výstavby zemního vedení městského rozhlasu a veřejného osvětlení ve 

městě bylo stávající vrchní vedení městského rozhlasu a veřejného osvětlení zlikvidováno. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči  27. 11. 2018   starosta města: ……………………………………… 


