
   Zápis č. 10/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 24. dubna 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

Hosté:   Karel Hloušek (zastupitel) 
 

10. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:00 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Dopis zaměstnanců příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč 

3. Souhlas se stavbou pergoly 

4. Odstoupení od záměru prodeje pozemkové parcely 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s  firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. 

6. Smlouva o dílo na opravu komunikace III/3542 Proseč – Česká Rybná 

7. Cenová nabídka na opravy poklopů kanalizačních šachet 

8. Cenová nabídka na opravu komunikace V Plůtku u čp. 110 a čp. 75 

9. Smlouva o výkonu umělecké činnosti se spolkem JDO Jaroslav 

10. Žádost SDH Zderaz o podporu formou věcných darů 

11. Smlouva o obchodní spolupráci a Příkazní smlouva s DIPRO, výrobní 

družstvo invalidů 

12. Zápis z Pedagogické rady MŠ ze dne 16. 4. 2019 

13. Smlouva o smlouvě budoucí s PODA a.s. v rámci akce „Kabelové 

rozvody COMA s.r.o. v Proseči u Skutče, I. a II. etapa“ 

14. Žádost ČS, a.s. na zpracování nabídky na dlouhodobý investiční úvěr 

15. Cenová nabídka na zhotovení střešního pláště na MSC Sokolovna  

16. Studie Přírodního koupacího biotopu Proseč 

17. Informace z jednání se zástupci Královehradeckého biskupství 

18. Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Podměstí 

19. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Proseč u Skutče 

20. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2019 

21. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce VO Česká Rybná 

22. Zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení VO Česká Rybná 

23. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky VO Čeká 

Rybná 

24. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a ERGOTEP CSR INSTITUT 

o.s. 

25. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a Bohemia Steelmont s.r.o. 

26. Zápis č. 1/2019 z jednání Kontrolního výboru ZM 

27. Přijetí dotací z rozpočtu Pardubického kraje 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 10. zasedání Rady města Proseč konaného dne 24. dubna 2019 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu 

byl Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

2. Dopis zaměstnanců příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč (RM/133/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

dopis zaměstnanců příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč na podporu 

stávajícího ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč. (dopis je přílohou zápisu) 

 

3. Souhlas se stavbou pergoly (RM/134/2019) 

Rada města  

schvaluje 

žádost o vydání souhlasu se stavbou pergoly dle nákresu na zahradě bytového domu čp. 355 v 

Proseči jako vlastník pozemku pro žadatelku Janu Vokálovou. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Odstoupení od záměru prodeje pozemkové parcely (RM/135/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

dopis Jany Drahošové, jehož předmětem je odstoupení od záměru prodeje nově označené 

pozemkové parcely č. 147/6 (dle GP č.  817-108/2018) v k.ú. Proseč u Skutče. (dopis je přílohou 

zápisu) 

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s  firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. (RM/136/2019) 

Rada města  

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (IČ: 04084063) v rámci stavby „16010-044167 – RVDSL 1823_C_E_ 

POSE1711_MET“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



6. Smlouva o dílo na opravu komunikace III/354 Proseč – Česká Rybná 

(RM/137/2019) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o dílo č. S20-045-0023 s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na akci 

„Oprava komunikace III/3542 Proseč – Česká Rybná“ v rámci dohodnutého spolufinancování 

opravy silnice s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Cenová nabídka na opravy poklopů kanalizačních šachet (RM/138/2019) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na akci „Opravy poklopů 

kanalizačních šachet v komunikaci – Kanalizace Proseč – IV. etapa“. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Cenová nabídka na opravu komunikace V Plůtku u čp. 110 a čp. 75 

(RM/139/2019) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na akci „Oprava místní 

komunikace ulice V Plůtku u čp. 110 a čp. 75“. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Smlouva o výkonu umělecké činnosti se spolkem JDO Jaroslav (RM/140/2019) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o výkonu umělecké činnosti provedením vystoupení výkonných umělců se spolkem 

Jednota divadelních ochotníků Jaroslav Luže (IČ: 265 23 850) jejíž předmětem je divadelní 



představení „Poprask na laguně“ dne 27. dubna 2019 v MSC Sokolovna, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (smlouva a plakát představení jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Žádost SDH Zderaz o podporu formou věcných darů (RM/141/2019) 

Rada města  

schvaluje 

žádost SDH Zderaz o podporu formou věcných darů s logem města pro vítěze v rámci akce I. kolo 

Extraligy ČR v požárním útoku ve Zderazi – O pohár SDH Zderaz, která se koná 15. června 2019. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Smlouva o obchodní spolupráci a Příkazní smlouva s DIPRO, výrobní 

družstvo invalidů (RM/142/2019) 

Rada města  

schvaluje 

Smlouvu o obchodní spolupráci a Příkazní smlouvu podle § 2430 a násl. OZ s DIPRO, výrobní 

družstvo invalidů (IČ: 00029912), předmětem smlouvy je distribuce obědů pro klienty Pečovatelské 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 
 

 

12. Zápis z Pedagogické rady MŠ ze dne 16. 4. 2019 (RM/143/2019) 

Rada města 

bere na vědomí  

zápis z Pedagogické rady MŠ ze dne 16. 4. 2019. (zápis je přílohou zápisu) 

 

13. Smlouva o smlouvě budoucí s PODA a.s. v rámci akce „Kabelové rozvody 

COMA s.r.o. v Proseči u Skutče, I. a II. etapa“ (RM/144/2019) 

Rada města 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s PODA a.s. (IČ: 25816179) na 



umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci akce „Kabelové rozvody COMA 

s.r.o. v Proseči u Skutče, I. a II. etapa“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Žádost ČS, a.s. na zpracování nabídky na dlouhodobý investiční úvěr 

(RM/145/2019) 

Rada města 

schvaluje 

podání žádosti ČS, a.s. na zpracování nabídky na dlouhodobý investiční úvěr ve výši 5.000.000 Kč, 

dalším jednáním je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Cenová nabídka na zhotovení střešního pláště na MSC Sokolovna 

(RM/146/2019) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku Milana Halamky (IČ: 11601388) na zhotovení střešního pláště na MSC 

Sokolovna v Proseči, objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Studie Přírodního koupacího biotopu Proseč (RM/147/2019) 

Rada města 

schvaluje 

dopracování studie Přírodního koupacího biotopu Proseč zpracovávané firmou BAPO s.r.o. (IČ: 

26230283) ve verzi 1 a to především z důvodu pořizovacích a provozních. (biotop verze 1 a 2 jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



17. Informace z jednání se zástupci Královehradeckého biskupství 

(RM/148/2019) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace starosty a místostarosty ze společného jednání se zástupci Královéhradeckého biskupství, 

které jedná jménem Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče. Cílem jednání bylo hledání řešení 

odkupu/směny pozemky v lokalitě „Čechalova“ pro budoucí výstavbu. RM schvaluje zveřejnění 

záměru směny/odkupu na úřední desce a doporučuje zastupitelstva města schválit směnu/odkup dle 

návrhu a nabídky biskupství. (nabídka biskupství včetně znaleckého posudku č. 047/676/2019 jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Podměstí (RM/149/2019) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 87, a p.č. 673/1 v k.ú. Podměstí na úřední desce. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Proseč u Skutče (RM/150/2019) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1052/17 v k. ú. Proseč u Skutče na úřední desce. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



20. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2019 

(RM/151/2019) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí jednotlivých finančních příspěvků z rozpočtu města Proseč na rok 2019 na pořádání 

kulturních a společenských akcí, reprezentace města nebo zajištění služeb pro občany města v roce 

2019 dle přílohy. (návrh jednotlivých finančních příspěvků je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

21. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné 

zakázce VO Česká Rybná (RM/152/2019) 

Rada města 

bere na vědomí 

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

„Veřejné osvětlení Česká Rybná – Snížení energetické náročnosti“ a schvaluje zrušení výběrového 

řízení, z důvodu nesplnění požadavků dle zadávací dokumentace u nejnižší nabídky a další nabídky 

obsahují neakceptovatelně vysoké ceny. (protokol je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení VO Česká Rybná 

(RM/153/2019) 

Rada města 

schvaluje 

novou zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení Česká 

Rybná – Snížení energetické náročnosti“ a oslovení firem k podání nabídek 

• DKV elektro spol. s r.o., IČ: 25266217 

• PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913 

• ELPO s.r.o., IČ: 26005221 

• ELMONT - P s.r.o., IČ: 27506541 

• VČE- montáže, a.s., IČ: 259 38 746 



Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

23. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky VO Čeká Rybná 

(RM/154/2019) 

Rada města 

schvaluje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Veřejné osvětlení Česká Rybná 

– Snížení energetické náročnosti“ ve složení: Mgr. Jaromír Kašpar, Bc. Jan Macháček, Miloslav 

Hurych. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

24. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a ERGOTEP CSR INSTITUT o.s. 

(RM/155/2019) 

Rada města 

schvaluje 

darovací smlouvu mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Proseč a ERGOTEP CSR INSTITUT 

o.s., IČ: 28823702, jejíž předmětem je uhrazení nákladů spojených s uskutečněním divadelního 

představení „O perníkové bábě“ a koncertu skupiny VYRWÁL. (darovací smlouva je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

25. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Proseč a Bohemia Steelmont s.r.o. 

(RM/156/2019) 

Rada města 

schvaluje 

darovací smlouvu mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Proseč a Bohemia Steelmont s.r.o., IČ: 

28847865, jejíž předmětem je poskytnutí věcného daru v podobě stavebnic LEGO v celkové 

hodnotě 5.550,04 Kč. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



26. Zápis č. 1/2019 z jednání Kontrolního výboru ZM (RM/157/2019) 

Rada města 

bere na vědomí 

zápis č. 1/2019 z jednání Kontrolního výboru ZM a pověřuje starostu města vypracováním 

odpovědí. (zápis je přílohou zápisu) 

 

27. Přijetí dotací z rozpočtu Pardubického kraje (RM/158/2019) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotací z rozpočtu Pardubického kraje: 

- „Den řemesel 2019“ ve výši 10.000,- Kč 

- „Návrat k tradicím – Proseč k obnově prosečského kroje“ ve výši 10.000,- Kč 

- „Řekněme NE (jednorázovým plastům)“ ve výši 11.100,- Kč 

- „Třídím, třídíš, třídíme“ ve výši 12.000,- Kč 

- „B3: Skok vysoký“ ve výši 13.000,- Kč 

- „C1: Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Proseči – Za Okály“ ve výši 100.000,- Kč 

Podpisem smluv je pověřen starosta. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči  24. 4. 2019   

     starosta města: ……………………………………… 


