
   Zápis č. 13/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. června 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Tomáš Háp, Jan Poslušný 

Omluveni:   Ing. Radek Šenkýř, Miloslav Hurych  

 

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

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 

3. Protokol o vyhlášení rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 

20.5.2019 

4. Zápis z jednání ve věci mimosoudního vyřešení sporu 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, 

a.s. 

6. Neposkytnutí dotace „PROSEČ – Dostavba pavilonu odborných učeben 

ZŠ“ 

7. Protokol o otevírání a posouzení nabídek „VO Česká Rybná“ 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s VČE – montáže, a.s. 

9.Účast města Proseč na Pietní vzpomínce k 77. výročí vyhlazení osady 

Ležáky 

10. Žádost o odvodnění obecní komunikace v k.ú. Česká Rybná 

11. Cenová nabídka na založení květinového záhonu u MSC Sokolovna 

12. Cenová nabídka na zpracování PD ve stupni DÚR-DSP akce „Proseč – 

místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“ 

13. Žádost organizace Junák – český skaut, středisko Toulovec Proseč, z. s. o 

dodávku pitné vody  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 13. zasedání Rady města Proseč konaného dne 3. června 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. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové (RM/189/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ve věci č.j. 52 A 91/2018-195 

žaloby podané Mgr. Evou Jakisheovou a Mgr. Josefem Novákem na Městský úřad Proseč. 

(rozsudek je přílohou zápisu) 

 

3. Protokol o vyhlášení rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20.5.2019 

(RM/190/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

protokol o vyhlášení rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20. 5. 2019 ve věci č.j. 11 C 

172/2015-439 žaloby podané Římskokatolickou farností Proseč u Skutče na Město Proseč a Českou 

republiku - Státní pozemkový úřad, rozsudek první žalovaný do dne konání rady města zatím 

neobdržel a není tedy možné zatím na něho ani adekvátně reagovat, případně zvolit další postup. 

Starosta města je pověřen dalším jednáním s právním zástupcem města. (protokol je přílohou 

zápisu) 

 

4. Zápis z jednání ve věci mimosoudního vyřešení sporu (RM/191/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

zápis z jednání ze dne 16. 4. 2019 ve věci mimosoudního vyřešení sporu o určení vlastnického 

práva k nemovitosti vedeného u Okresního soudu v Chrudimi pod č.j. 4 C 200/2018 mezi žalobcem 

Josefem Drahošem a městem Proseč jako žalovaným. RM bere na vědomí návrh podmínky 

žalovaného zaslaný e-mailem právním zástupcem žalobce a RM neschvaluje vyhovění podmínce 

žalobce z důvodu, že vedení města zastupující samosprávu nemůže zasahovat do přenesené 

působnosti státu, kterou vykonává Stavební úřad. RM schvaluje návrh vlastního smírného řešení 

viz. příloha zápisu. Zasláním odpovědi protistraně a dalším jednáním je RM pověřen starosta a 

právní zástupce města. (zápis z jednání a e-mailová komunikace jsou přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. 

(RM/192/2019) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-

12-2007062/VB/1 akce „Paseky u Proseče, rekonstrukce vedení NN“ s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 

24729035), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Neposkytnutí dotace „PROSEČ – Dostavba pavilonu odborných učeben ZŠ“ 

(RM/193/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

sdělení Ministerstva financí o neposkytnutí dotace na akce „PROSEČ – Dostavba pavilonu 

odborných učeben ZŠ“, č. VPS-228/2019-00035 z programu 298 22 – Akce financované 

z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. (sdělení je přílohou zápisu) 

 

7. Protokol o otevírání a posouzení nabídek „VO Česká Rybná“ (RM/194/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

protokoly o otevírání a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení 

Česká Rybná – Snížení energetické náročnosti“ a schvaluje výběr uchazeče VČE – montáže, a.s. 

(IČ: 25938746) s nejnižší nabídkovou cenou 3.108.547,- Kč bez DPH, podpisem smlouvy o dílo je 

pověřen starosta. (protokoly a návrh smlouvy o dílo jsou přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s VČE – montáže, a.s. (RM/195/2019) 

Rada města  

schvaluje 

dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo s VČE – montáže, a.s. (IČ: 25938746) , jehož předmětem je změna 

využití kabelu pro ovládání VO, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

9. Účast města Proseč na Pietní vzpomínce k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky 

(RM/196/2019) 

Rada města  

schvaluje 

oficiální účast města Proseč na Pietní vzpomínce k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky, která se 

uskuteční dne 23. 6. 2019, za město se zúčastní starosta a vybraný zastupitel. Potvrzením účasti a 

objednáním květinového věnce je pověřen starosta. (pozvánka je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Žádost o odvodnění obecní komunikace v k.ú. Česká Rybná (RM/197/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost Moniky Harbichové o odvodnění obecní komunikace v k.ú. Česká Rybná, dalším jednáním 

je pověřen starosta a místostarosta. (žádost včetně fotodokumentace je přílohou zápisu) 

 

11. Cenová nabídka na založení květinového záhonu u MSC Sokolovna 

(RM/198/2019) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy Chameleos s.r.o. (IČ: 05078075) na založení květinových záhonů u MSC 

Sokolovna, objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka včetně položkového rozpočtu a 

osazovacího plánu jsou přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Cenová nabídka na zpracování PD ve stupni DÚR-DSP akce „Proseč – 

místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“ (RM/199/2019) 

Rada města  

schvaluje 

aktualizovanou cenovou nabídku na zpracování PD ve stupni DÚR+DSP akce „Proseč – místní 

část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“ firmy Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČ: 



27484211), přípravou závazných smluv o spolufinancování akce se zájemci o rozšíření vodovodu 

pro jednání zastupitelstva je pověřen starosta. (aktualizovaná cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Žádost organizace Junák – český skaut, středisko Toulovec Proseč, z. s. o 

dodávku pitné vody (RM/200/2019) 

Rada města  

schvaluje 

žádost organizace Junák - český skaut, středisko Toulovec Proseč, z. s. o dodávku pitné vody na 

tábořiště v letních měsících, zajištěním dopravy a další domluvou je pověřen Josef Soukal, DiS. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči  3. 6. 2019   

     starosta města: ……………………………………… 


