
     Zápis č. 20/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. srpna 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

 

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

Hosté:             Karel Hloušek (zastupitel) 

 

 

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

 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole a mateřské 

škole Proseč 

3. Zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit, starosty 

Ing. Jana Macháčka 

4. Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Česká Rybná 

5. Výpověď za služby ,,SMS InfoKanál“ firmy KONZULTA Brno, a.s. 

(IČ:25548085) 

6. Cenová nabídka firmy Bártek rozhlasy, s.r.o. (IČ: 27781275) 

7. Cenová nabídka firmy firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) 

8. Informace Ministerstva vnitra o vstoupení v planosti a účinnosti nového 

zákona č. 99/2019 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb 

9. Informace starosty o jednání s MgA. Markem Rejentem a Ing. Jakubem 

o variantních řešeních Revitalizace centra města Proseč 

10. Informaci firmy EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701) o množství odpadů 

z obalů 

11. Protinabídka p. Miloše Halamky na vyřešení majetkoprávní situace, 

užívaného pozemku, p. č. 2091 v k. ú. Česká Rybná 

12. Žádost občanů o zajištění pravidelného autobusového spoje č 620776 1 

13. Aktualizovaná  nabídku č.4819 firmy APOLO CZ s.r.o, (IČ: 27492851) 

14. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického 

kraje v období od 1.6.2019 do 30.9.2019 

15. Zadávací dokumentace  pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

veřejné zakázky s názvem: ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy 

Proseč“ 

16. Vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč z evidence. 

17. Nabídka bezplatného rozšíření ASPI- RM, firmy WOLTERS KLUWER 

ČR, a.s. (IČO: 63077639) 

18. Smlouvu o poskytnutí dotace č. OKŘ/19/24684 z rozpočtu Pardubického 

kraje pro jednotky SDH obce na rok 2019 – II. kolo 

19. Smlouva o podmínkách uskutečnění koncertu Jiřího Schmitzera na 

festivalu ,,Šumsadu“ 

20. Rozpočtová opatření č.3/RM/2019. 



21. Organizační řád městského úřadu Proseč s účinností od 1.12.2019 

22. Návrhy kupních smluv s p. Janem Kadlecem a Ing. Janou Janů 

23. Finanční dar pro Pavla Doležala v rámci udělení čestného občanství města 

Proseč 

24. Termín předání čestného občanství pro Pavla Doležala 

25. Výroba pamětní mince k 670. výročí první zmínky o Proseči 

26. Dodatek č.1 ke Smlouvě systému HELIOS eObec č. E-10-02180 firmy 

Asseco Solutions, a.s., IČ:64949541 

27. Ukončení nájmu bytu č.4 v č.p. 344, Proseč z důvodu úmrtí nájemce 

28. Stanoviska rady města k žádostem o odkup či prodeji pozemků 

29. Smlouva o zápůjčce peněz, pro p. Zdeňka Homolku 

30. Úhrada nákladů spojených s obnovou Prosečského kroje 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 20. zasedání Rady města Proseč konaného dne 30. srpna 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.  Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole a mateřské       

škole Proseč (RM/277/2019) 

Rada města  

bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) 

provedené na základě pověření zřizovatele obce Proseč a vedoucího kontroly, starosty Ing. Jana 

Macháčka. Kontrola proběhla dne 8. 7. 2019 v Základní škole a mateřské škole Proseč. (protokol je 

přílohou zápisu) 

 

3. Zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit, starosty  

 Ing. Jana Macháčka (RM/278/2019) 

Rada města  

bere na vědomí zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit v souladu se 

zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále 

jen ,,kontrola“) a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty Ing. Jana 

Macháčka, kontrola proběhla dne 8.7.2019.  (zápis o výsledku je přílohou zápisu) 



4. Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Česká Rybná 

(RM/279/2019) 

Rada města  

bere na vědomí oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Česká Rybná. 

(oznámení o ukončení je přílohou zápisu) 

5 Výpověď za služby ,,SMS InfoKanál“ firmy KONZULTA Brno, a.s.             

(IČ:25548085) (RM/280/2019)  

Rada města  

schvaluje výpověď za služby ,,SMS InfoKanál“ firmy KONZULTA Brno, a.s. (IČ: 25548085), 

zasláním výpovědi je pověřen starosta. (objednávka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6.Cenová nabídka firmy Bártek rozhlasy, s.r.o. (IČ: 27781275) (RM/281/2019) 

Rada města  

schvaluje cenovou nabídku firmy Bártek rozhlasy, s.r.o. (IČ: 27781275), na ukazatel rychlosti DR 

T300 včetně záznamu statistik, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

7. Cenová nabídka firmy firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) 

(RM/282/2019) 

Rada města  

schvaluje cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na opravu MK, 

objednávkou je pověřen starosta. (nová cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Informace Ministerstva vnitra o vstoupení v planosti a účinnosti nového        

zákona č. 99/2019 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb(RM/283/2019) 

Rada města  

bere na vědomí informace Ministerstva vnitra o vstoupení v planosti a účinnosti nového zákona č. 

99/2019 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, 

všem řízeným nebo zřizovaným organizacím, školám a školským zařízením řízených městem 

Proseč, informace byli předány vedení školy. (oznámení je přílohou zápisu) 



9. Informace starosty o jednání s MgA. Markem Rejentem a Ing. Jakubem   

o variantních řešeních Revitalizace centra města Proseč 

(RM/284/2019) 

Rada města  

bere na vědomí informace starosty o jednání s MgA. Markem Rejentem a Ing. Jakubem Fafílkem o 

variantních řešeních Revitalizace centra města Proseč. (návrhy a zápis jsou přílohou zápisu) 

 

10. Informaci firmy EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701) o množství odpadů   

z obalů (RM/285/2019) 

Rada města 

bere na vědomí  informaci firmy EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701) o množství odpadů z obalů, 

vytříděných městem Proseč za období od 1.4. do 30.6.2019. (informace jsou přílohou zápisu) 

 

11. Protinabídka p. Miloše Halamky na vyřešení majetkoprávní situace,            

užívaného pozemku, p. č. 2091 v k. ú. Česká Rybná (RM/286/2019) 

Rada města  

bere na vědomí  protinabídku p. Miloše Halamky na vyřešení majetkoprávní situace, užívaného 

pozemku, p. č. 2091 v k. ú. Česká Rybná, dalším jednáním je pověřen starosta a zastupitel p. 

Hloušek. (protinabídka je přílohou zápisu) 

 

12. Žádost občanů o zajištění pravidelného autobusového spoje č 620776 1 

(RM/287/2019) 

Rada města  

bere na vědomí  žádost občanů o zajištění pravidelného autobusového spoje č 620776 1 v době 

prázdnin 2020, zasláním žádosti na Pardubický kraj je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

13. Aktualizovaná  nabídku č.4819 firmy APOLO CZ s.r.o, (IČ: 27492851) 

(RM/288/2019) 

Rada města  

bere na vědomí aktualizovanou  nabídku č.4819 firmy APOLO CZ s.r.o, (IČ: 27492851) na 

zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby  (DPS) na akci  ,,Sportovní hala 

Proseč“ a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města. (nabídka  je přílohou zápisu) 



 

14. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického         

kraje v období od 1.6.2019 do 30.9.2019 (RM/289/2019) 

Rada města  

schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 

1.6.2019 do 30.9.2019 a úhradě nákladů s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Zadávací dokumentace  pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce             

veřejné zakázky s názvem: ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ 

(RM/290/2019) 

Rada města  

schvaluje zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce veřejné 

zakázky s názvem: ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“. (zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč z evidence (RM/291/2019) 

Rada města  

schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč z evidence dle přílohy. (protokol je 

součástí zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Nabídka bezplatného rozšíření ASPI- RM, firmy WOLTERS KLUWER  

ČR, a.s. (IČO: 63077639) RM/292/2019) 

Rada města  

schvaluje nabídku bezplatného rozšíření ASPI- RM, firmy WOLTERS KLUWER ČR, a.s. (IČO: 

63077639), objednávkou je pověřen starosta. (nabídka  je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  



18. Smlouvu o poskytnutí dotace č. OKŘ/19/24684 z rozpočtu Pardubického                  

kraje pro jednotky SDH obce na rok 2019 – II. kolo RM/293/2019) 

Rada města  

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OKŘ/19/24684 z rozpočtu Pardubického kraje pro 

jednotky SDH obce na rok 2019 – II. kolo, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je 

součástí zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Smlouva o podmínkách uskutečnění koncertu Jiřího Schmitzera na  

festivalu ,,Šumsadu“ (RM/294/2019) 

Rada města  

schvaluje smlouvu o podmínkách uskutečnění koncertu Jiřího Schmitzera na festivalu ,,Šumsadu“, 

který se bude konat ve dnech 15.8. 2020, podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

( návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

20. Rozpočtová opatření č.3/RM/2019 (RM/295/2019) 

Rada města  

schvaluje Rozpočtová opatření č.3/RM/2019 dle přílohy. (rozpočtová opatření jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

21.Organizační řád městského úřadu Proseč s účinností od 1.12.2019 

(RM/296/2019) 

Rada města 

schvaluje organizační řád městského úřadu Proseč s účinností od 1.12.2019, jehož předmětem je 

zajištění organizačních změn v souvislosti s plnou zastupitelností přenesené působnosti státu 

(stavební úřad, matriční úřad). (organizační řád je přílohou zápisu) 

 Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



22. Návrhy kupních smluv s p. Janem Kadlecem a Ing. Janou Janů 

RM/297/2019) 

Rada města 

schvaluje návrhy kupních smluv s p. Janem Kadlecem a Ing. Janou Janů a předkládá je 

zastupitelstvu města k projednání a schválení.  (návrhy kupních smluv jsou přílohou města) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

23. Finanční dar pro Pavla Doležala v rámci udělení čestného občanství města   

Proseč (RM/298/2019) 

Rada města 

schvaluje finanční dar ve výši 20.000,-Kč pro Pavla Doležala v rámci udělení čestného občanství 

města Proseč na pořízení kompenzačních pomůcek, podpisem darovací smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

24. Termín předání čestného občanství pro Pavla Doležala (RM/299/2019) 

Rada města 

schvaluje termín předání čestného občanství pro Pavla Doležala na den 20.9.2019 a úhradu nákladů 

spojených s předáním ocenění. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

25. Výroba pamětní mince k 670. výročí první zmínky o Proseči (RM/300/2019) 

Rada města 

schvaluje výrobu pamětní mince k 670. výročí první zmínky o Proseči a úhradu nákladů spojených 

s výrobou a přípravou raznice, dalším jednáním je pověřen radní p. Šenkýř. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



 

26. Dodatek č.1 ke Smlouvě systému HELIOS eObec č. E-10-02180 firmy  

Asseco Solutions, a.s., IČ:64949541 (RM/301/2019) 

Rada města 

schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačního systému 

HELIOS eObec č. E-10-02180 firmy Asseco Solutions, a.s., IČ:64949541 podpisem dodatku je 

pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

27. Ukončení nájmu bytu č.4 v č.p. 344, Proseč z důvodu úmrtí nájemce 

(RM/302/2019) 

Rada města 

bere na vědomí  ukončení nájmu bytu č.4 v č.p. 344, Proseč z důvodu úmrtí nájemce. 

 

 

28. Stanoviska rady města k žádostem o odkup či prodeji pozemků 

RM/303/2019) 

Rada města 

schvaluje stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodeji pozemků a předkládá ho 

k projednání zastupitelstvu města. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

29. Smlouva o zápůjčce peněz, pro p. Zdeňka Homolku (RM/304/2019) 

Rada města 

schvaluje smlouvu o zápůjčce peněz, pro p. Zdeňka Homolku, zastoupeným Stanislavou Češkovou 

ve výkonu opatrovnictví. (listina je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



30. Úhrada nákladů spojených s obnovou Prosečského kroje (RM/305/2019) 

Rada města 

schvaluje úhradu nákladů spojených s obnovou Prosečského kroje. (fotografie jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 V Proseči  30.8. 2019   

                                                                                        starosta města :  …………………………… 


