
   Zápis č. 12/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

Hosté:  Karel Hloušek 

12. zasedání Rady města Proseč v roce 2019 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:30 hodin. 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Smlouva o zajištění představení s Agenturou Familie 

3. Rozpočtová opatření č. 1/RM/2019 

4. Přijetí neinvestiční dotace v rámci rozdělení finančních prostředků 

z Mikroregionu Litomyšlsko 

5. Kontrola v přenesené působnosti stavebního úřadu provedená zaměstnanci 

Krajského úřadu Pardubice 

6. Povolení na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč, SO 340 

Přeložka vodovodu“ 

7. Záměr směny části pozemku v k.ú. Česká Rybná 

8. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Proseč u Skutče 

9. Žádost o neúčtování stočného u objektu čp. 125, Terézy Novákové 

10. Žádost o prodloužení Pachtovních smluv s nabídkou navýšení 

pachtovného 

11. Nabídka na zavedení radarů na měření rychlosti vozidel 

12. Žádost Městské knihovny o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna 

13. Žádost České pošty o opravu soc. zařízení pobočky pošty Proseč 

14. Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru města Proseč  

15. Návrh na vytvoření nového dětského hřiště v lokalitě Čechalova 

16. Smlouva o zpracování osobních údajů s Asseco Solutions, a.s. 

17. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit ze dne 10.4.2019 

18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Proseč 

19. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30.4.2019 

20. Studie revitalizace skládky pod Pasekami 

21. Řešení narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Budislavská 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 12. zasedání Rady města Proseč konaného dne 21. května 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. Smlouva o zajištění představení s Agenturou Familie (RM/169/2019) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o zajištění představení s Agenturou Familie, IČ: 673 80 441 na realizaci divadelního 

představení „Zelňačka“, které se uskuteční dne 8. 1. 2020 v Městském společenském centru 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Rozpočtová opatření č. 1/RM/2019 (RM/170/2019) 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtová opatření č. 1/RM/2019 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Přijetí neinvestiční dotace v rámci rozdělení finančních prostředků 

z Mikroregionu Litomyšlsko (RM/171/2019) 

Rada města  

schvaluje 

přijetí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč v rámci rozdělených finančních prostředků 

Mikroregionu Litomyšlsko získaných z prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy 

venkova na akci „Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko“. RM schvaluje 

využití poskytnutých prostředků v rámci akce „Obnova veřejného prostranství a parkové úpravy u 

MSC Sokolovna“ a schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu 

Litomyšlsko ve výši 20.000 Kč v rámci dofinancování akce nad rámec poskytnuté dotace. 

(informace o poskytnutí dotace) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



5. Kontrola v přenesené působnosti stavebního úřadu provedená zaměstnanci 

Krajského úřadu Pardubice (RM/172/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o kontrole v přenesené působnosti stavebního úřadu za období roku 2018 

provedené zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje dne 9. 5. 2019. (oznámení o kontrole 

je přílohou zápisu) 

 

6. Povolení na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč, SO 340 Přeložka 

vodovodu“ (RM/173/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci o vydání společného povolení na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč, SO 

340 Přeložka vodovodu“ vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Chrudim. 

(rozhodnutí je přílohou zápisu) 

 

7. Záměr směny části pozemku v k.ú. Česká Rybná (RM/174/2019) 

Rada města  

schvaluje 

vyvěšení záměru směny části pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Česká Rybná za část pozemku v majetku 

města p.p.č. 3049 v k.ú. Česká Rybná na úřední desce. (žádost o směnu pozemků je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Proseč u Skutče (RM/175/2019) 

Rada města  

schvaluje 

vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 2050/2 v k.ú. Proseč u Skutče na úřední desce. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



9. Žádost o neúčtování stočného u objektu čp. 125, Terézy Novákové 

(RM/176/2019) 

Rada města  

schvaluje 

žádost Ergotep. d.i. o neúčtování stočného za předchozí období u objektu čp. 152, Terézy 

Novákové, Proseč z důvodu poškození vodovodní přípojky a úniku vody, která nebyla odvedena do 

splaškové kanalizace v majetku města. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Žádost o prodloužení Pachtovních smluv s nabídkou navýšení pachtovného 

 (RM/177/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost Bc. Petra Herynka o prodloužení pachtovních smluv s nabídkou navýšení pachtovného, 

dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. (pachtovní smlouva je přílohou zápisu) 

 

11. Nabídka na zavedení radarů na měření rychlosti vozidel (RM/178/2019) 

Rada města  

neschvaluje 

nabídku města Chrudim na zavedení radarů na měření rychlosti vozidel na území města Proseč. 

(nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Žádost Městské knihovny o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna 

(RM/179/2019) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti Městské knihovny Proseč o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

13. Žádost České pošty o opravu soc. zařízení pobočky pošty Proseč 

(RM/180/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost České pošty o opravu sociálního zařízení pobočky pošty Proseč, dalším jednáním je pověřen 

starosta a místostarosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

14. Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru města Proseč (RM/181/2019)  

Rada města  

bere na vědomí 

zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru města Proseč ze dne 9. 4. 2019, vypracováním 

odpovědi na dotaz je pověřen starosta. (zápis je přílohou zápisu) 

 

15. Návrh na vytvoření nového dětského hřiště v lokalitě Čechalova 

(RM/182/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

návrh na vytvoření nového dětského hřiště v lokalitě Čechalova (za hřbitovem). (situace s rozměry 

volného místa je přílohou zápisu) 

 

16. Smlouva o zpracování osobních údajů s Asseco Solutions, a.s. (RM/183/2019) 

Rada města  

schvaluje 

Smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat s Asseco Solutions, a.s. 

(IČ: 64949541) jejíž předmětem je souhlas se zpracováním osobních dat, smlouva je bez finančního 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



17. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit ze dne 10.4.2019 

(RM/184/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném 

znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní 

řád a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Bc. Jana 

Macháčka ze dne 10.4.2019. (příloha zápisu) 

 

18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Proseč 

(RM/185/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Proseč, které bylo provedeno 

Finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 26. 11. 2018 a 7. 5. 2019. 

(zpráva je přílohou zápisu) 

 

19. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30.4.2019 (RM/186/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2019. (plnění rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

20. Studie revitalizace skládky pod Pasekami (RM/187/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty o představení studií revitalizace skládky pod Pasekami, které proběhlo v sídle 

České zemědělské univerzity v Praze, zúčastnil se starosta a zastupitel Marek Rejent. 

 

 

 

 



21. Řešení narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Budislavská 

(RM/188/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace zastupitele Hlouška o řešení narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Budislavská, 

včetně zadní souběžné cesty. 

 

V Proseči  21. 5. 2019   

     starosta města: ……………………………………… 


