
   Zápis č. 14/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 10. června 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

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

 

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

 

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazeče ředitelky/ředitele 

Základní školy a mateřské školy Proseč 

3. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč 

4. Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

5. Darovací smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

6. Mimořádný členský příspěvek na projekt „Na Terezku bez bariér“ 

7. Žádost o dotaci na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města 

Proseč – Záboří“ 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 14. zasedání Rady města Proseč konaného dne 10. 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. Zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazeče ředitelky/ředitele 

Základní školy a mateřské školy Proseč (RM/201/2019) 

Rada města  

bere na vědomí 

zápis o průběhu konkursního řízení pro výběr uchazeče na pracovní místo ředitelky/ředitele 

Základní školy a mateřské školy Proseč. (zápis je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



3. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Proseč (RM/202/2019) 

Rada města  

jmenuje 

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a na základě výsledku konkursního řízení na pracovní místo ředitele Základní 

školy a mateřské školy Proseč, pana Mgr. Bc. Josefa Roušara s účinností od 1. srpna 2019 a 

stanovuje mu plat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 

222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

(jmenování je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

4. Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

(RM/203/2019) 

Rada města  

schvaluje 

Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČ: 60460709) jejímž předmětem 

je vzájemná spolupráce a naplňování cílů krajinářských ateliérů při zpracování variantních studií 

zaměřených na začlenění bývalé skládky do krajiny, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Darovací smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (RM/204/2019) 

Rada města  

schvaluje 

darovací smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČ: 60460709) na poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč jako odměnu za konzultace a zpracování studií variantního 



řešení skládky zeminy a stavebního materiálu pod Pasekami, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Mimořádný členský příspěvek na projekt „Na Terezku bez bariér“ 

(RM/205/2019) 

Rada města  

schvaluje 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO Sdružení obcí Toulovcovy Maštale ve výši 

20 000 Kč na projekt „Na Terezku bez bariér“. Cílem projektu je zpřístupnění rozhledny Terezka 

osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, zlepšení propagace města a zvýšení cestovního 

ruchu na Prosečsku. (prezentace projektu je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

7. Žádost o dotaci na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města 

Proseč – Záboří“ (RM/206/2019) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města Proseč – 

Záboří“ jejíž předmětem je pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V – SDH Záboří – 

Proseč (číslo jednotky 531397) v rámci výzvy JSDH_V2_2020 z dotačního programu Ministerstva 

vnitra GŘ HZS ČR pro rok 2020 – Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů, přípravou a podáním žádosti je pověřen starosta. (žádost o dotaci je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči  10. 6. 2019   

     starosta města: ……………………………………… 


