
Zápis č. 8/2018 

Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 

v zasedací města Proseč 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

8. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2018 proběhlo v době od 17:00 hodin do 19:00 

hodin. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Zasedání Zastupitelstva města Proseč 

bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna. Přítomno je 14  

zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina 

zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  

 

Program: 1. Schválení programu 

  2. Volba návrhové komise 

  3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

5. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2018 

6. Rozpočtové opatření č. 5/ZM/2018 

7. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na rok 2019 

8. Přezkoumání hospodaření města Proseč 

9. Pravidla rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2019 

10. Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2019 

11. Plán financování obnovy kanalizace města Proseč na období 2019-2028 

12. Pravidla pro tvorbu fondu obnovy kanalizace 

13. Žádost o finanční příspěvek SDH Záboří 

14. Vyřazení požárního auta PHA32-TATRA815 z dlouhodobého hmotného majetku 

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 

16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 

17. Dotační program „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2019“ 

18. Pozemky 

19. Usnesení 

1. Schválení programu 
 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

 

 

2. Volba návrhové komise 

 
Návrhová komise: Mgr. Romana Pešková, Martina Uhrová 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 
 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Šlégr, Jan Poslušný 

Ověřovatelé zápisu byli schválení všemi hlasy. 



4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

➢ Úkol uložený starostovi města podat žádost o prodloužení termínu dodání podkladů o 

splnění podmínek poskytnuté dotace z MMR ČR na akci „18 TI Proseč, p. p. č. 1870/1“ – 

lokalita Ke Koupališti byl splněn.  

Starosta informoval zastupitele, že termín byl na základě žádosti prodloužen do 23.9.2020. 

Starosta informoval dále, že byla provedena kontrola včetně místního šetření Finančním 

úřadem pro Pardubický kraj, která neshledala porušení rozpočtové kázně a na základě 

zjištění byla dohodnuta dočasná vratka části dotace ve výši 640.000 Kč zpět na účet města 

do doby předložení podkladů o splnění podmínek v prodlouženém termínu. (rozhodnutí o 

prodloužení termínu a protokol z kontroly jsou přílohou zápisu) 

➢ Úkol uložený starostovi města podat žádost o členství v DSO Komunální služby Hlinecko, 

svazek obcí byl splněn. 

Starosta města informoval zastupitele o přijetí do svazku obcí za člena dne 22. 11. 2018, 

dále informoval o ukončení smlouvy se společností AVE odpadové hospodářství ke dni 30. 6. 

2019 a následné spolupráci na svozu TKO s novým DSO od 1. 7. 2019. (zápis výboru, valné 

hromady a žádost o přijetí jsou přílohou zápisu) 
 

5. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2018 (ZM/131/2018) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 8/RM/2018 schválená radou města a v její kompetenci. (příloha zápisu) 

 

6. Rozpočtové opatření č. 5/ZM/2018 (ZM/132/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/ZM/2018. (příloha zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč na rok 2019 (ZM/133/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč na rok 2019. (příloha 

zápisu) 

 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



8. Přezkoumání hospodaření města Proseč (ZM/134/2018) 

Zastupitelstvo 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) 

 

9. Pravidla rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2019 (ZM/135/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Pravidla rozpočtového provizoria města Proseč s účinností od 1. 1. 2019. (pravidla jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval zastupitele, že nová pravidla nahrazují pravidla schválená zastupitelstvem obce 

dne 15. 12. 2008 a jsou rozšířena o přípravu nových projektů, aby nebyla ohrožena možnost podat 

na ně žádost o dotace ve výzvách, které jsou otevřené vždy v Q1 roku. 

 

10. Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2019 (ZM/136/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2019. (návrh rozpočtového provizoria je přílohou 

zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval zastupitele, že návrh rozpočtového provizoria projednal Finanční výbor a Rada 

města Proseč a oba orgány doporučují jeho přijetí. Rozpočet města bude sestaven v Q1 a předložen 

ke schválení zastupitelstvu nejpozději do 31. března 2019. 

 

 

 



 

11. Plán financování obnovy kanalizace města Proseč na období 2019-2028 

(ZM/137/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Plán financování obnovy kanalizace města Proseč na období 2019 - 2028. (plán je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Pravidla pro tvorbu fondu obnovy kanalizace (ZM/138/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Pravidla pro tvorbu fondu obnovy kanalizace a jeho čerpání s účinností od 1. 1. 2019. (pravidla jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Žádost o finanční příspěvek SDH Záboří (ZM/139/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 115.000 Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Záboří (IČ: 60104929) na pořízení nové sportovní motorové stříkačky PS 2,05 s obsahem 

motoru 2056 cm3, podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta. (žádost o příspěvek je přílohou 

zápisu) 

 Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval zastupitele, že se podařilo prodat původní stříkačku za 70 000 Kč, tak jak 

zastupitelstvo na svém minulém jednání rozhodlo a vzhledem k podpoře sportu a práce s mládeží by 

se měl nyní příspěvek navýšit o další finanční prostředky na celkových 115 000 Kč, aby mohla být 

zakoupena nová sportovní motorová stříkačka dle původní dohody. Nová stříkačka bude již plně 

v majetku SDH Záboří. 

 



 

14. Vyřazení požárního auta PHA32-TATRA815 z dlouhodobého hmotného 

majetku (ZM/140/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

vyřazení požárního auta PHA32-TATRA815, kterou využívala JPOIII SDH Proseč z dlouhodobého 

hmotného majetku města Proseč a zároveň jeho prodej za minimální cenu 180 000 Kč. Dalším 

jednáním a podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. (majetková karta a ocenění vozidla firmou 

THT je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Starosta informoval zastupitele, že od 1. 1. 2019 nám dotační podmínky stanovené MMR, 

poskytovatelem dotace IROP na nové vozidlo CAS30 umožňují prodej starého vyřazeného vozidla. 

Stav vozidla odpovídá ceně a bude nutné rychle hledat kupujícího, protože vozidlo není možné nikde 

umístit na zimu a garážovat ho vzhledem k jeho velikosti. 

 

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (ZM/141/2018)  

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (vyhláška je přílohou 

zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 (ZM/142/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o nočním klidu, jejíž předmětem je stanovení výjimečných 

případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.  

(vyhláška je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



17. Dotační program „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2019“ 

(ZM/143/2018) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

dotační program „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2019“ včetně výše alokace finančních 

prostředků na přerozdělení ve výši 250 000 Kč a uzávěrku přijímání žádostí o neinvestiční dotace 

do oblasti sportu a tělovýchovy do 22. února 2019. (dotační program včetně všech podmínek je 

přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Pozemky 

ZM/144/2018 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

prodej části pozemku p.č. 1868/7 v k.ú. Proseč u Skutče na základě žádosti Jiřího Bartoše a Mgr. 

Ivety Zindulkové. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 1 

 

ZM/145/2018 

Zastupitelstvo města 

neschvaluje 

prodej části pozemku p.č. 85/3 v k.ú. Podměstí na základě žádosti manželů Dvořákových, bytem 

Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/146/2018 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

odkup p.p.č. 133 a části pozemků p.č. 249/15 a 2599/1 v k.ú. Záboří u Proseče o celkové výměře 

260 m2 za celkovou cenu 65.000,- Kč od Ing. Jana Kloučka, bytem Sezemice a Hany Kolibové, 

bytem Pardubice. Výše kupní ceny je odůvodněna umístěním vodohospodářské stavby vystavěné 

městem na předmětné části pozemku jako součást vodovodního řadu zásobování pitnou vodou pro 



Českou Rybnou a Miřetín. Kupní cena bude rozdělena rovným dílem mezi prodávající. Náklady 

spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí a daň z nabytí hradí město Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

ZM/147/2018 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

odkup p.p.č. 1520/1 k.ú. Paseky u Proseče o výměře 639 m2 za celkovou cenu 35.000,- Kč od 

spolku P.A.S.E.K.Y – 2017 z.s. (IČ: 059 51 275). Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí hradí 

město Proseč. 

Pro: 12, Zdržel se: 2, Proti: 0 

 

Starosta Jan Macháček a zastupitelka Martina Uhrová informovali zastupitele před projednáváním 

tohoto bodu o střetu zájmů dle zákona č. 238/1992 Sb. a navrhli zastupitelům, že se sami v této věci 

zdrží hlasování. 

 

19. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

 

  

  starosta města  ………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jaroslav Šlégr  ………………………………………………….. 

 

Jan Poslušný  …………………………………………………. 


