
     Zápis č. 21/2019 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. září 2019 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 

 

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

 

 

21. 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 otevírání obálek k veřejné zakázce „Dostavba pavilonu 

odborných učeben školy Proseč“ 

3. Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913 

4. Uložení uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ 

5. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-

20160041/VB/01 

6. Znalecký posudek č.1934/26/2019 a směnnou smlouvu č.2004S18/49 

s Státním pozemkovým úřadem IČO:01312774 

7. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1886/2 v k. ú. Proseč u Skutče 

8. Zveřejnění záměru prodeje  p. p. č. 670/5 v k.ú. Podměstí 

9. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná 

                                 10. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná 

                                 11. Žádost o pronájem pozemku p.č. 365/1 v k.ú Proseč u Skutče 

                                 12. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín 

                                 13. Zveřejnění záměru směny části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín 

                                 14. Nabídka společnosti DOOKU GROUP a. s, na odkoupení p. p. č. 592/4     

                                   v k. ú. Miřetín 

                                 15. Analýza návrhu směny pozemků s paní Martou Simonatovou 

                                 16. Spolupráce města na koncertu organizovaném spolkem JUNÁK-český     

                                   skaut středisko Toulovec Proseč z.s 

                                 17. Cenová nabídka Mgr. Marka Křesťana – Makroils CZ s.r.o. 

                                 18. Pořádání divadelního představení ,,ČOCHTAN VYPRAVUJE“ 

                                 19. Protokol o provedené kontrole Krajským úřadem Pardubického kraje na    

                                   úseku stavebného úřadu Proseč 

                                 20. Protokol o provedené kontrole ČIŽP na ČOV  Proseč 

                                 21. Informace starosty o námitce k provedené kontrole ČIŽP 

                                 22. Žádost o úpravu Pachtovní smlouvy pana Petra Herynka 

                                 24. Informace zpracovatele PENB o změně stavby ,,Sportovní hala Proseč“ 

                                 25. Oznámení České pošty, pobočky Proseč o zamítnutí změně otevírací doby 



                                 26. Plán inventur na rok 2019 a složení inventarizačních komisí 

                                 27. Rozpočtové opatření č.4/RM/2019 

                                 28. Informace starosty z jednání konaného v Holicích ve věci přepravy     

                                   stavebního materiálu na výstavbu D35  

                                 29. Souhlasy s domovní ČOV pro RD 

                                   

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 21. zasedání Rady města Proseč konaného dne 23. září 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 otevírání obálek k veřejné zakázce „Dostavba pavilonu odborných 

učeben školy Proseč“(RM/306/2019) 

Rada města  

bere na vědomí protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, protokol o jednání komise a písemnou zprávu o hodnocení nabídek v 

souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“. (protokoly a zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

3. Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913 

(RM/307/2019) 

Rada města  

schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 

28829913 s nejnižší nabídkovou cenou 20.650.689,47 Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ a pořadí dalších uchazečů dle písemné zprávy 

o hodnocení nabídek. (písemná zpráva o hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Uložení uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“ (RM/308/2019) 

Rada města  

ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dostavba 

pavilonu odborných učeben školy Proseč“ po doložení všech potřebných náležitostí, případně s 

dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 



5. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-

20160041/VB/01 (RM/309/2019)  

Rada města  

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-20160041/VB/01, 

Martinice, p. Kulhavý, 1284/7, 1284/8, KNN se společností  ČEZ Distribuce, a,s, IČ: 24729035, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (žádost a smlouva jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Znalecký posudek č.1934/26/2019 a směnnou smlouvu č.2004S18/49 s Státním 

pozemkovým úřadem IČO:01312774 (RM/310/2019) 

Rada města  

bere na vědomí znalecký posudek č.1934/26/2019 a směnnou smlouvu č.2004S18/49 s Státním 

pozemkovým úřadem IČO:01312774 a předkládá je k projednání zastupitelstvem města. (znalecký 

posudek a smlouva jsou přílohou zápisu) 

7. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1886/2 v k. ú. Proseč u Skutče 

(RM/311/2019) 

Rada města  

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1886/2 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 7 m2 

na úřední desce dle žádosti p. Jiřího Břeně. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Zveřejnění záměru prodeje  p. p. č. 670/5 v k.ú. Podměstí (RM/312/2019) 

Rada města  

schvaluje zveřejnění záměru prodeje  p. p. č. 670/5 v k.ú. Podměstí - jiná plocha, ostatní plocha, 

pana Jana Vondry a Vondrové Věry. (žádost je součásti přílohy) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná 

(RM/313/2019) 

Rada města  

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná o výměře cca 36 m2 

paní Nekvindové (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



10. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká 

Rybná(RM/314/2019) 

Rada města 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná o výměře cca 130 

m2 pana Radana Kukala.(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Žádost o pronájem pozemku p.č. 365/1 v k.ú Proseč u Skutče (RM/315/2019) 

Rada města  

bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 365/1 v k.ú Proseč u Skutče, Ivany a Michaly 

Košnarových. Žádost není možné projednat do doby vyřešení předchozí žádosti na stejný p.p. 

(žádost je přílohou zápisu) 

12. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín 

(RM/316/2019) 

Rada města  

neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín, paní Ireny 

Moudré z důvodu umístění kontejneru na bioodpad a jeho manipulaci pro obec Miřetín. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Zveřejnění záměru směny části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín 

(RM/317/2019) 

Rada města  

neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemkové p.č. 1075/7 v k.ú. Miřetín, manželů 

Urbánkových z důvodu umístění kontejneru na bioodpad a jeho manipulaci pro obec Miřetín. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Nabídka společnosti DOOKU GROUP a. s, na odkoupení p. p. č. 592/4 v k. ú. 

Miřetín(RM/318/2019) 

Rada města  

neschvaluje nabídku společnosti DOOKU GROUP a. s, na odkoupení p. p. č. 592/4 v k. ú. Miřetín 

o výměře 2600 m2 (lesní pozemek) za 25,- Kč/m2. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



15. Analýza návrhu směny pozemků s paní Martou Simonatovou (RM/319/2019) 

Rada města  

bere na vědomí analýzu návrhu směny pozemků s paní Martou Simonatovou. (analýza je součásti 

zápisu) 

16. Spolupráce města na koncertu organizovaném spolkem JUNÁK-český  skaut 

středisko Toulovec Proseč z.s (RM/320/2019) 

Rada města  

schvaluje spolupráci města Proseč na koncertu organizovaném spolkem JUNÁK-český skaut 

středisko Toulovec Proseč z.s., dne 7.12.2019 u příležitosti 30.výročí 17. listopadu 1989 včetně 

úhrady poměrné části nákladů na pořádání koncertu do výše 10.000,- Kč.  (žádost je přílohou 

zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Cenová nabídka Mgr. Marka Křesťana – Makroils CZ s.r.o. (IČO: 

63077639) RM/321/2019) 

Rada města  

bere na vědomí cenovou nabídku Mgr. Marka Křesťana – Makroils CZ s.r.o. na likvidaci 

použitých jedlích olejů a tuků, dalším jednáním je pověřen místostarosta. (nabídka je přílohou 

zápisu) 

 

18. Pořádání divadelního představení ,,ČOCHTAN VYPRAVUJE“ 

RM/322/2019) 

Rada města  

schvaluje pořádání divadelního představení ,,ČOCHTAN VYPRAVUJE“ Divadelní společností 

Josefa Dvořáka, dne 14.9.2020 v MSC Sokolovna, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (popis 

představení a technické podmínky jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19 Protokol o provedené kontrole Krajským úřadem Pardubického kraje na    

úseku stavebného úřadu Proseč (RM/323/2019) 

Rada města  

bere na vědomí protokol o provedené kontrole Krajským úřadem Pardubického kraje dne 9.5.2019 

na úseku stavebného úřadu Proseč. (protokol je součásti přílohy) 



 

20. Protokol o provedené kontrole ČIŽP na ČOV  Proseč (RM/324/2019) 

Rada města  

bere na vědomí protokol o provedené kontrole ČIŽP provedené dne 3.9.2019 na ČOV  Proseč. 

(protokol je součásti přílohy) 

 

21. Informace starosty o námitce k provedené kontrole ČIŽP (RM/325/2019) 

Rada města 

bere na vědomí informaci starosty o podané námitce k provedené kontrole ČIŽP. (dopis je přílohou 

zápisu) 

 

22. Žádost o úpravu Pachtovní smlouvy pana Petra Herynka (RM/326/2019) 
Rada města 

bere na vědomí žádost o prodloužení Pachtovní smlouvy pana Petra Herynka. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

23. Informace zpracovatele PENB o změně stavby ,,Sportovní hala Proseč“ 

(RM/327/2019) 

Rada města 

bere na vědomí informace zpracovatele PENB o změně stavby ,,Sportovní hala Proseč“ na 

nízkoenergetickou budovu. (materiál je přílohou zápisu) 

 

24. Oznámení České pošty, pobočky Proseč o zamítnutí změně otevírací doby 

(RM/328/2019) 

Rada města 

bere na vědomí oznámení České pošty, pobočky Proseč o zamítnutí změny otevírací doby 

z důvodu nevyhovujícího napojení na přepravu. (oznámení je přílohou zápisu) 

25. Plán inventur na rok 2019 a složení inventarizačních komisí (RM/329/2019) 

Rada města 

schvaluje plán inventur na rok 2019 a složení inventarizačních komisí dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



26. Rozpočtové opatření č.4/RM/2019 (RM/330/2019) 

Rada města 

schvaluje rozpočtové opatření č.4/RM/2019 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

27. Informace starosty z jednání konaného v Holicích ve věci přepravy 

stavebního materiálu na výstavbu D35 (RM/331/2019) 

Rada města 

bere na vědomí informace starosty z jednání konaného ve dnech 3.9. - 4.9.2019 v Holicích, ve věci 

přepravy stavebního materiálu na výstavbu D35. (záznam z jednání je přílohou zápisu) 

. 

28. Souhlasy s domovní ČOV pro RD (RM/332/2019) 

Rada města 

schvaluje vydání souhlasů s realizací  domovních ČOV pro RD p.č.392, p.č.1284/8, p.č.st.182, 

p.č.1284/7 a p.č.951/4 v k.ú. Martinice u Skutče. (projekty jsou přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Proseči  23.9. 2019   

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


