
Zápis č. 2/2019 

Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 

v zasedací města Proseč 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 17:00 hodin do 18:15 

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 10  

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. Plnění rozpočtu a hospodaření města v roce 2018 

5. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 

6. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2018 

7. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2018 

8. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2018 

9. Rozpočet sociálního fondu města na rok 2019 

10. Rozpočet Fondu obnovy kanalizace města na rok 2019 

11. Rozpočet města Proseč na rok 2019 

12. Zpráva o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Proseč za rok 2018 

13. Žádost ZŠ a MŠ Proseč o převod kladného hospodářského výsledku 

14. Poskytnutí finančního příspěvku pro SH ČMS–Sbor dobrovolných hasičů Proseč 

15. Poskytnutí finančního příspěvku pro FK Proseč, z.s. 

16. Poskytnutí finančního příspěvku pro Tělocvičnou jednotu Sokol Proseč 

17. Poskytnutí finančního příspěvku do výše 39.000 Kč dle přílohy 

18. Uzavření SoSB o převodu silnice III/357 23 Proseč 

19. Pozemky 

20. Usnesení 

1. Schválení programu 
 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

 

 

2. Volba návrhové komise 

 
Návrhová komise: Kristýna Řebíčková, Martina Uhrová 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 

 

 

 



3. Volba ověřovatelů zápisu 
 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Radek Šenkýř, Bc. Pavel Vostrčil 

Ověřovatelé zápisu byli schválení všemi hlasy. 

 

➢ Na zasedání zastupitelstva města se dostavila paní Mgr. Romana Pešková, přítomno je 11 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

4. Plnění rozpočtu a hospodaření města v roce 2018 (ZM/21/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

plnění rozpočtu a hospodaření města Proseč v roce 2018. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 (ZM/22/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2022. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2018 (ZM/23/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2018. (příloha zápisu) 

 

7. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2018 (ZM/24/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2018. (příloha zápisu) 

 

 



8. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2018 (ZM/25/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

čerpání Sociálního fondu města v roce 2018. (příloha zápisu) 

  

9. Rozpočet sociálního fondu města na rok 2019 (ZM/26/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočet Sociálního fondu města na rok 2019. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Rozpočet Fondu obnovy kanalizace města na rok 2019 (ZM/27/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočet Fondu obnovy kanalizace na rok 2019. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Rozpočet města Proseč na rok 2019 (ZM/28/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočet města Proseč na rok 2019, v příjmech 47 751 200 Kč, ve výdajích 45 351 700 Kč, 

financování: splátky úvěrů ve výši 7 663 000 Kč, rozpočet je sestaven jako přebytkový. (příloha 

zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



12. Zpráva o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Proseč za rok 2018 (ZM/29/2019) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

 

13. Žádost ZŠ a MŠ Proseč o převod kladného hospodářského výsledku 

(ZM/30/2019)  

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč o převod kladného 

hospodářského výsledku, částku ve výši 100 122,76 Kč do rezervního fondu a částku ve výši 41 

000,00 Kč do fondu odměn. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Poskytnutí finančního příspěvku pro SH ČMS–Sbor dobrovolných hasičů 

Proseč (ZM/31/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ z rozpočtu 

města Proseč na rok 2019 ve výši 30.000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 

601 04 911) na činnost práce s mládeží a krytí provozních nákladů. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 10, Zdržel se: 1, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



15. Poskytnutí finančního příspěvku pro FK Proseč, z.s. (ZM/32/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ z rozpočtu 

města Proseč na rok 2019 ve výši 118.000,- Kč pro FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) na činnost práce 

s mládeží a krytí provozních nákladů. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Poskytnutí finančního příspěvku pro Tělocvičnou jednotu Sokol Proseč 

(ZM/33/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ z rozpočtu 

města Proseč na rok 2019 ve výši 55.000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Proseč (IČ: 

60102713) na činnost práce s mládeží a krytí provozních nákladů. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Poskytnutí finančního příspěvku do výše 39.000 Kč dle přílohy (ZM/34/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí finančních příspěvků do výše 39.000,- Kč z dotačního programu „Podpora sportu a 

tělovýchovy“ z rozpočtu města Proseč na rok 2019 dle přílohy. (návrh jednotlivých finančních 

příspěvků je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 



18. Uzavření SoSB o převodu silnice III/357 23 Proseč (ZM/35/2019) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva komunikace – silnice III. třídy 

č. 357 23, v úseku od UB 1433A047 po UB 1433A104 včetně mostu ev. č. 35723-1 v obci Proseč, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta.  (žádost o uzavření smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Pozemky 

ZM/36/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi  nově označeného pozemku  par. č. 147/6  o  výměře  38 m2 (dle GP č.  817-108/2018) v k.ú. 

Proseč u Skutče, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2 od paní Jany Drahošové, bytem Terézy 

Novákové 93, Proseč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/37/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi nově označeného pozemku  p.č.  2149  o  výměře  21  m2 (dle  GP č. 823 - 251/2018) v k.ú. 

Proseč u Skutče, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2 od  paní Ivy Novotné,  bytem Terézy Novákové  

101, Proseč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



ZM/38/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi pozemku p.č. 133 o výměře 126 m2 a nově označených pozemků p.č. 249/18 o výměře 175 

m2 a p.č. 2599/5 o výměře 99 m2 (dle GP č. 443-8/2019) vše v k.ú. Záboří u Proseče za celkovou 

dohodnutou cenu 70 600,- Kč od Ing. Jana Kloučka, bytem Počaply 65, Sezemice a Hany Kolibové, 

bytem Jungmannova 2557, 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 kupující. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/39/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi lesního pozemku p.č. 468/7 o výměře 1561 m2 v k.ú. Miřetín za dohodnutou celkovou částku 

50 000 Kč od Jana Košňara, bytem Krátká 118, Záboří, Proseč. Veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku hradí kupující.  

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/40/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej části pozemků p. č. 1886/2 v k. ú. Proseč u Skutče, nově značeného 1886/19 o výměře 18 m2 

(dle GP č. 790-339/2016) paní Jitce Hápové, bytem Českobratrská 73, Proseč, panu Ing. Michalu 

Hápovi, bytem Českobratrská 73, Proseč a panu Tomáši Hápovi, bytem Českobratrská 73, Proseč v 

rámci narovnání majetkoprávních vztahů za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s pořízením GP hradí 

kupující 1/4, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí a daň z nabytí hradí kupující. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



ZM/41/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi části pozemku p. č. st. 159 v k.ú. Proseč u Skutče, nově značeného 2135 o výměře 31 m2 (dle 

GP č. 790-339/2016) a  části pozemku p. č. 45/1 v k.ú. Proseč u Skutče, nově značeného 45/3 o 

výměře 15 m2 (dle GP č. 790-339/2016) od paní Jitky Hápové, bytem Českobratrská 73, Proseč,  

pana Ing. Michala Hápa, bytem Českobratrská 73, Proseč a pana Tomáše Hápa, bytem 

Českobratrská 73, Proseč, za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s pořízením GP hradí kupující 1/4, 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí a daň z nabytí hradí kupující.  

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/42/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

prodej části pozemkové parcely č. 1876/1 cca 80 m2 v k.ú. Proseč u Skutče panu Pavlu Němcovi, 

bytem Terézy Novákové 94, Proseč za dohodnutou cenu 50 Kč/m2. Veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku hradí kupující. Kupující se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle čl.  III. odst. 2 

písm. a) vyplývající ze smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 18/2013 uzavřenou mezi 

městem Proseč a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

(smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/43/2019 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

koupi části pozemku p.č. 1874/6 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Proseč u Skutče od Pavla Němce, bytem 

Terézy Novákové 94, Proseč za dohodnutou cenu 50 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku hradí kupující. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



20. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

 

  

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

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Bc. Radek Šenkýř ………………………………………………….. 

 

Bc. Pavel Vostrčil …………………………………………………. 


