
 Zápis č. 27/2018 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. prosince 2018 v kanceláři 

starosty města Proseč 

 

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

Hosté:   Ing. Jan Klouček (majitel pozemku), Karel Hloušek (zastupitel) 

 

27. zasedání Rady města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:45 hodin. 

 

 

Program:  1. Organizační záležitosti 

2. Ukončení smluv o nájmu bytů v čp. 372 Proseč 

3. Přidělení bytu v čp. 372 Proseč na dobu určitou 

4. Aktualizaci Provozního řádu pro MSC Sokolovna 

5. Přijetí dotace/poukázky WiFi4EU Call 1 v rámci projektu WiFi4EU 

6. Vyjádření Mgr. Tomáše Novotného pro Krajský soud v Hradci Králové 

7. Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1886/7 v k.ú. Proseč u Skutče 

8. Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb s firmou GAP 

Pardubice s.r.o. 

9. Smlouvu o poskytování servisních služeb s firmou GAP Pardubice s.r.o. 

10. Uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře 

11. Uzavření dohody o výkonu služeb v péči o les 

12. Dopis zaslaný Linkou bezpečí, z.s. s žádostí o podporu 

13. Návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2019 

14. Ukončení pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. 

15. Uzavření havarijní pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, 

a.s. 

16. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění členů JSDH obce 

17. Žádost ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč o zhodnocení 

jeho dosavadní činnosti 

18. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 2598/1 k.ú. Záboří u Proseče 

19. Smlouva o Smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 133, část p.p.č. 249/15 a část 

p.p.č. 2599/1 vše k.ú. Záboří u Proseče 

20. Stanovisko a návrh předkládaných usnesení k projednávaným pozemkům 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 27. zasedání Rady města Proseč konaného dne 12. prosince 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. Ukončení smluv o nájmu bytu v čp. 372 Proseč (RM/451/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

ukončení smluv o nájmu bytů v čp. 372 s p. Janem Forbelským, p. Josefem Žabkou a p. Janem 

Dudiňákem k 8. 1. 2019. 

 

3. Přidělení bytu v čp. 372 Proseč na dobu určitou (RM/452/2018) 

Rada města  

schvaluje 

přidělení  bytu v čp. 372 p. Janu Melšovi na dobu určitou od 18. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  (žádost o 

umístění do Domu s chráněnými byty je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Aktualizaci Provozního řádu pro MSC Sokolovna (RM/453/2018) 

Rada města  

schvaluje 

aktualizaci Provozního řádu pro Městské společenské centrum Sokolovna s účinností od 1. 1. 2019. 

(aktualizovaný provozní řád je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Přijetí dotace/poukázky WiFi4EU Call 1 v rámci projektu WiFi4EU 

(RM/454/2018) 

Rada města  

schvaluje 

přijetí dotace/poukázky WiFi4EU Call 1 v rámci projektu WiFi4EU a dohodu o grantu v rámci 

nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/018098-022699 a 

pověřuje starostu podpisem grantové dohody. (oznámení o přidělení poukázky a návrh grantové 

dohody je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



 

6. Vyjádření Mgr. Tomáše Novotného pro Krajský soud v Hradci Králové 

(RM/455/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

vyjádření Mgr. Tomáše Novotného pro Krajský soud v Hradci Králové zastupující město Proseč ve 

správní žalobě podané na Městský úřad Proseč. (vyjádření je přílohou zápisu) 

 

7. Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1886/7 v k.ú. Proseč u Skutče 

(RM/456/2018) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 

pozemkové parcely č. 1886/7 v k.ú. Proseč u Skutče z důvodu, že přes dotčený pozemek vede 

chodník. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb s firmou GAP Pardubice 

s.r.o.  (RM/457/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 24. 10. 2012 s firmou GAP Pardubice 

s.r.o. (IČ: 60934875) na poskytování servisních služeb pro aplikace Geosense Mapový portál a 

Pasport Katastru nemovitostí, podpisem dohody je pověřen starosta. (dohoda a původní smlouva 

jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



9. Smlouvu o poskytování servisních služeb s firmou GAP Pardubice s.r.o. 

(RM/458/2018) 

Rada města  

schvaluje 

Smlouvu o poskytování servisních služeb s firmou GAP Pardubice s.r.o. 

(IČ: 60934875) na hosting pro webovou aplikaci mapová aplikace a přístup do katastru nemovitostí, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře 

(RM/459/2018) 

Rada města   

schvaluje 

uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Ctiradem Šplíchalem na 

dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy 

a soupis lesních pozemků v majetku města je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Uzavření dohody o výkonu služeb v péči o les (RM/460/2018) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření dohody o výkonu služeb v péči o les s Ing. Ctiradem Šplíchalem na dobu určitou od 1. 1. 

2019 do 31. 12. 2022, podpisem dohody je pověřen starosta. (návrh dohody je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Dopis zaslaný Linkou bezpečí, z.s. s žádostí o podporu (RM/461/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

dopis zaslaný Linkou bezpečí, z.s. s žádostí o podporu. (dopis je přílohou zápisu) 

 



13. Návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2019 (RM/462/2018) 

Rada města  

schvaluje 

návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2019 a předkládá ho ke schválení zastupitelstvu 

města. (návrh rozpočtového provizoria je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Ukončení pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. 

(RM/463/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

ukončení pojistné smlouvy č. 0005-059-071 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (IČ: 

46973451) dohodou ke dni 19. 5. 2017 a vratku nespotřebovaného pojistného zpět na účet města. 

(dopis z pojišťovny je přílohou zápisu) 

 

15. Uzavření havarijní pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, 

a.s.  (RM/464/2018) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření havarijní pojistné smlouvy č. 0036508075 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (IČ: 

46973451) na hasičské vozidlo Mercedes BENZ 1222 AF, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění členů JSDH obce (RM/465/2018) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření pojistné smlouvy na pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ 

úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (IČ: 46973451), 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



17. Žádost ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč o zhodnocení jeho 

dosavadní činnosti (RM/466/2018) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost ředitele Mgr. Josefa Roušara příspěvkové organizace Základní škola a mateřská školy Proseč 

o zhodnocení jeho dosavadní činnosti v souvislosti se záměrem rady města vypsat konkurz v rámci 

končícího 6letého funkčního období. (žádost a koncepce rozvoje a řízení školy vypracovaná 

ředitelem v roce 2013 jsou přílohou zápisu) 

 

18. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 2598/1 k.ú. Záboří u Proseče 

(RM/467/2018) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 2598/1 k.ú. Záboří u Proseče 

s Ing. Janem Kloučkem, bytem Sezemice v rámci akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Smlouva o Smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 133, část p.p.č. 249/15 a část 

p.p.č. 2599/1 vše k.ú. Záboří u Proseče (RM/468/2018) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o Smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 133, část p.p.č. 249/15 a část p.p.č. 2599/1 vše k.ú. 

Záboří u Proseče o celkové výměře 260 m2 s Ing. Janem Kloučkem, bytem Sezemice. RM 

předkládá návrh odkupu pozemku k projednání zastupitelstvu města. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



20. Stanovisko a návrh předkládaných usnesení k projednávaným pozemkům 

(RM/469/2018) 

Rada města  

schvaluje 

stanovisko a návrh předkládaných usnesení k projednávaným pozemkům pro veřejné jednání 

zastupitelstva města. (návrh usnesení je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči  12. 12. 2018   starosta města: ……………………………………… 


