
Zápis č. 1/2019 

Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 19. února 2019 

v zasedací města Proseč 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

1. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2019 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. Prodej vozidla CAS 32 T 815 6x6 PR2 a navijáku 

5.Program rozvoje města Proseč 

6. Žádost o dotaci "Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137"  

7. Žádost o dotaci "Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč" 

8. Rozpočtová opatření č. 9/RM/2018 

9. Plnění rozpočtu města Proseč 

10. Dohody o provedení práce 

11. Delegace zástupce města na VH společnosti VAK, Chrudim a.s. 

12. Členství v představenstvu a dozorčí radě VAK, Chrudim a.s.  

13. Investiční záměr „TI pro výstavbu RD – lokalita Čechalova“ 

14. Prohlášení o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“ 

15. Dohoda o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“ 

16. Dohoda o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“ 

17. Pozemky 

18. Usnesení  

1. Schválení programu 
 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

 

 

2. Volba návrhové komise 

 
Návrhová komise: Bc. Radek Šenkýř, Bc. Pavel Vostrčil 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 
 

Ověřovatelé zápisu: Karel Hloušek, Jan Poslušný 

Ověřovatelé zápisu byli schválení všemi hlasy. 

 



 

4. Prodej vozidla CAS 32 T 815 6x6 PR2 a navijáku (ZM/1/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

informaci starosty o prodeji vozidla CAS 32 T 815 6x6 PR2 Mestské části Bratislava - Staré Město 

(IČ: 00603147) za cenu 205.000,- Kč a prodeji navijáku pro CAS 32 T 815 6x6 PR2 firmě COREX, 

s.r.o. (IČ: 17638941) za cenu 150.000,- Kč (kupní smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

5. Program rozvoje města Proseč (ZM/2/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Program rozvoje města Proseč na období 2019-2026. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

6. Žádost o dotaci "Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137" (ZM/3/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137" v rámci podprogramu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR 117D082–Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské 

využití. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Žádost o dotaci "Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč" 

(ZM/4/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci pro projekt "Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč" v rámci 

podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 



8. Rozpočtová opatření č. 9/RM/2018 (ZM/5/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 9/RM/2018 schválená radou města a v její kompetenci. (příloha zápisu) 

  

9. Plnění rozpočtu města Proseč (ZM/6/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 12. 2018 v konsolidovaných příjmech 53.595.881,13 Kč a 

výdajích 49.393.018,02 Kč. (plnění rozpočtu města je přílohou zápisu) 

 

10. Dohody o provedení práce (ZM/7/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dle § 84, odst. 2 písm. p) dohodu o provedení práce na 

přípravu podkladů kanalizace a narovnání majetkoprávních vztahů a výkupu pozemků, mezi 

městem Proseč a zastupitelem Karlem Hlouškem, bytem Na Skalce 145, Proseč, od 1. 2. 2019 do 

31. 12. 2019 a dohodu o provedení práce na pasportizaci a regeneraci zeleně mezi městem Proseč a 

zastupitelem Tomášem Hápem, bytem Českobratrská 73, Proseč od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019. 

Pro: 13, Zdržel se: 1, Proti: 0 

 

11. Delegace zástupce města na VH společnosti VAK, Chrudim a.s. (ZM/8/2019) 

Zastupitelstvo města 

deleguje 

jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 

48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je město akcionářem, starostu města 

Proseč Bc. Jana Macháčka, nar. 14.3.1978, bytem Ke Koupališti 367, Proseč. Delegovaný zástupce 

je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na všech valných hromadách uvedené společnosti 

v období výkonu mandátu starosty. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění 

k zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné hromadě nebo jiné valné hromadě této 

společnosti svolané v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. v aktuálním znění.  

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 



12. Členství v představenstvu a dozorčí radě VAK, Chrudim a.s. (ZM/9/2019) 

Zastupitelstvo města 

navrhuje 

valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., IČO 48171590, která se uskuteční 

4.6.2019, svého kandidáta na členství v představenstvu společnosti nebo na členství v dozorčí radě 

starostu města Proseč Bc. Jana Macháčka, nar. 14.3.1978, bytem Ke Koupališti 367, Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Investiční záměr „TI pro výstavbu RD – lokalita Čechalova“ (ZM/10/2019)  

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

investiční záměr „TI pro výstavbu RD – lokalita Čechalova“, další přípravou a realizací záměru 

včetně vypsání veřejné soutěže na zpracování PD je pověřena Rada města Proseč. (zástavbová 

situace je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 2, Proti: 0 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o 

obcích, informovali zastupitelé Bc. Radek Šenkýř a Pavla Černá, DiS. členy zastupitelstva o 

možném střetu zájmů a zdrželi se hlasování. 

 

14. Prohlášení o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“ (ZM/11/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Prohlášení o spolupráci při přípravě lokality „Čechalova“ pro výstavbu RD mezi městem Proseč a 

Římskokatolickou farností Proseč u Skutče, Farská 1, Proseč, podpisem prohlášení je pověřen 

starosta. (Prohlášení o spolupráci při přípravě lokality „Čechalova“ pro výstavbu RD je přílohou 

zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 2, Proti: 0 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o 

obcích, informovali zastupitelé Bc. Radek Šenkýř a Pavla Černá, DiS. členy zastupitelstva o 

možném střetu zájmů a zdrželi se hlasování. 

 

 

 



15. Dohoda o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“ (ZM/12/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Dohodu o spolupráci při přípravě lokality „Čechalova“ pro výstavbu RD mezi městem Proseč a 

panem Petrem Černým, nar. 27.8.1963, bytem Farská 20, Proseč,  MUDr. Marií Tobiášovou, nar. 

13.10.1969, bytem Pasecká 195, Proseč,  Mgr. Kristýnou Černou, nar. 14.11.1993, bytem Luční 

360, Proseč a  panem Martinem Černým, nar. 27.6.1995, bytem náměstí Dr. Tošovského 3, Proseč, 

podpisem dohody je pověřen starosta. (Dohoda o spolupráci při přípravě lokality „Čechalova“ pro 

výstavbu RD je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 2, Proti: 0 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o 

obcích, informovali zastupitelé Bc. Radek Šenkýř a Pavla Černá, DiS. členy zastupitelstva o 

možném střetu zájmů a zdrželi se hlasování. 

 

16. Dohoda o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“ (ZM/13/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Dohodu o spolupráci při přípravě lokality „Čechalova“ pro výstavbu RD mezi městem Proseč a 

paní Klárou Skalovou, nar. 9.8.1994, bytem Terézy Novákové 134, Proseč. (Dohoda o spolupráci 

při přípravě lokality „Čechalova“ pro výstavbu RD je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 3, Proti: 0 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o 

obcích, informovali zastupitelé Bc. Radek Šenkýř, Pavla Černá, DiS. a František Skála členy 

zastupitelstva o možném střetu zájmů a zdrželi se hlasování. 

 

17. Pozemky 

ZM/14/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

záměr bezúplatného převodu z majetku Města Proseč do vlastnictví Pardubického kraje (IČ: 

70892822) s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje tj. stávajících 

pozemkových parcel a pozemkových parcel nově vzniklých na základě příslušných GP, které jsou v 



majetku města. Na níže uvedených pozemcích se  nachází těleso veřejné komunikace - silnice 

II/357 a III/ 3545 ve správě SUS PK viz dále:  

GP a vklad do KN zajistí a uhradí město Proseč. 

• Nově označený pozemek parcela č. 147/5 o výměře 42 m2, oddělena z parcely č. 147/1, dle 

GP č. 817-108/2018 v k.ú. Proseč u Skutče. 

• Nově označený pozemek parcela č. 333/8 o výměře 1 m2, oddělena z parcely č. 333/1, dle 

GP č. 834-391/2018 v k.ú. Proseč u Skutče.  

• Nově označené pozemky parcela č. 1886/35 o výměře 1 m2 a parcela č. 1886/33 o výměře 

105 m2, vytvořená z dílů h, n, r, odděleno z parcely č. 1886/2, dále z dílu k, odděleno z 

parcely č. 64, dále z dílu p, odděleno z parcely č. st. 185, dále z dílu t, odděleno z parcely 

č.st 184, vše dle GP č. 823-251/ 2018 v k.ú. Proseč u Skutče.  

• Nově označené pozemky parcela č. 52/12 o výměře 1 m2, oddělena z parcely č. 52/4, parcela 

č. 1886/16 o výměře 3 m2, oddělena z parcely č. 1886/3, dle GP č. 781-230/2016  v k.ú. 

Proseč u Skutče. 

• Nově označený pozemek parcela č. 1886/21 o výměře 12 m2, oddělena z parcely č. 1886/3 

dle GP č. 792-372/2016 v k.ú. Proseč u Skutče. 

• Stávající pozemky parcela č. 52/7 o výměře 7 m2, parcela č. 52/10 o výměře 19 m2, parcela 

č. 2133 o výměře 10 m2, (dříve utvořeny dle GP č. 781-230/2016) v k.ú. Proseč u Skutče. 

• Stávající pozemek parcela č. 2584/5 o výměře 43 m2, (dříve utvořeny dle GP č. 360-

371/2016 v k.ú. Záboří u Proseče.   

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/15/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

záměr bezúplatného převodu nově vzniklých pozemkových parcel oddělených příslušnými GP z 

majetku Pardubického kraje do vlastnictví Města Proseč, na nichž se v současné době nacházejí  

veřejné chodníky pro pěší  a  jsou  v majetku Města Proseč. 

GP a vklad do KN zajistí a uhradí Město Proseč. 



• Nově označené pozemky parcela č. 1874/11 o výměře 851 m2, parcela č. 1874/12 o výměře 

1234 m2, odděleny z parcely č. 1874/5, dle GP č. 817-108/2018 v k.ú. Proseč u Skutče. 

• Nově označené pozemky parcela č. 2648/10 o výměře 615 m2, parcela č. 2648/11 o výměře 

124 m2, odděleny z parcely č. 2648/1, dle GP č. 382-108/2018 v k.ú. Záboří u Proseče.  

• Nově označené pozemky parcela č. 1886/36 o výměře 120 m2, parcela č. 1886/37 o  výměře 

74 m2, parcela č. 1886/30 o výměře 53 m2, parcela č. 1886/31 o výměře 31 m2, utvořeny 

z parcely č. 1886/1,  parcela č. 2106/1,   utvořena z dílu  e  o výměře 61 m2 z  parcely č. 

2106, z dílu f o výměře 47 m2, odděleného z parcely č. 73, o celkové výměře  108 m2 a 

parcela č. 1896/9 o výměře 44 m2, oddělena z parcely č. 1896/5, dle GP č. 823-251/2018 v 

k.ú. Proseč u Skutče. 

• Nově označený pozemek parcela č. 1886/29 o výměře 61 m2, oddělena z parcely č. 1886/1,  

dle GP č. 790-339/2016  v k.ú. Proseč u Skutče. 

• Nově označené pozemky parcela č. 1886/15 o výměře 34 m2, parcela č. 1886/17 o výměře 9 

m2, odděleny z parcely č. 1886/1, dle GP č. 781-230/2016 v k.ú. Proseč u Skutče. 

• Nově označené pozemky parcela č. 1886/24 o výměře 39 m2, parcela č. 1886/25 o výměře 3 

m2, odděleny z parcely č. 1886/1, dle GP č. 792-372/2016 v k.ú. Proseč u Skutče.  

• Nově označené pozemky parcela č. 2584/8 o výměře 65 m2, parcela č. 2584/9 o výměře 11 

m2, parcela č. 2584/10 o výměře 7 m2, odděleny z parcely č. 2584/1, dle GP č. 360-371/2016 

v k.ú. Záboří u Proseče. 

• Nově označené pozemky parcela č. 2584/12 o výměře 155 m2, parcela č. 2584/13 o výměře 

12 m2, parcela č. 2584/14 o výměře 35 m2, parcela č. 2584/15 o výměře 73 m2, parcela č. 

2584/16 o výměře 9 m2, odděleny z parcely č. 2584/1, dle GP č. 385-252/2018 v k.ú. Záboří 

u Proseče. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



ZM/16/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi pozemku parcela č. 1073 v k.ú. Proseč u Skutče o výměře 1226 m2 za dohodnutou cenu 30 

Kč/m2 od Marie Javůrkové, bytem Terézy Novákové 79, Proseč, Evy Rabové, bytem Borská 229, 

Proseč a Mileny Šiklové, bytem Na Rozhledně 860, Chrudim IV. Kupní cena bude rozdělena 

rovným dílem mezi prodávající. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí město Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/17/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi nově označených pozemků parcela č. 333/7 o výměře 5 m2 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2, 

parcela č. 333/8 o výměře 1 m2 za dohodnutou cenu 100 Kč/m2, odděleny z parcely č. 333/1, dle GP 

č. 834-391/2018 v k.ú. Proseč u Skutče od manželů Václava a Miroslavy Rejmanových, bytem 

Terezy Novákové 188,  Proseč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí město Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/18/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi nově označeného pozemku  parcela č. 147/5 o výměře 42 m2, oddělena z parcely č. 147/1, dle 

GP č 817-108/2018 v k.ú. Proseč u Skutče, za dohodnutou cenu 100 Kč/m2 od Jany Drahošové, 

bytem Terezy Novákové 93, Proseč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí město 

Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



ZM/19/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi pozemku parcela č. 2042/3 o výměře 132 m2 v k.ú. Paseky u Proseče za  dohodnutou cenu 30 

Kč/m2 od Marie Drahošové, bytem Paseky 44. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí 

město Proseč. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/20/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 9120137839 s ČEZ Distribuce, a. s. (IČ: 24729035), jejímž 

předmětem je převod části pozemku st. č. 298 v k.ú. Proseč u Skuče, (cca 13 m2) pro vybudování 

Trafostanice, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 1, Proti: 0 

 

18. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

 

  

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

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

Jan Poslušný  …………………………………………………. 


