
     Zápis č. 5/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. března 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

Omluven:      Tomáš Háp  

Host:              p. Hloušek 

 

5. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:00 hodin 

 

1. Program                1. Organizační záležitosti  

                               2. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2020  

                               3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2023 

                               4. Přehled zůstatku nesplacených úvěrů města Proseč ke dni 31. 12. 2019  

                               5. Smlouva č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem na poskytnutí účelové   

                                   dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb  

                               6. Směrnice č.1/2020  

                               7. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu   

                                   ,,Vyhlídka“ v Proseči od Ing. Jana Vábka  

                               8. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu    

                                   ,,Vyhlídka“ v Proseči od firmy TZB KOMPLET  

                               9. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu    

                                   ,,Vyhlídka“ v Proseči od Ing. Františka Pravce  

                             10. Dopis pana Miloše Halamky  

                             11. Zveřejnění záměru odkupu pozemku p.p.č.2682 v k.ú. Martinice u Skutče    

                             12. Informace starosty o jednání s Ing. Klárou Dostálovou, ministryní pro  

                                   místní rozvoj  

                             13. Podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala Proseč“ 

                             14. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o.  

                             15. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení dle zákona 

                                    č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších      

                                    předpisů na zhotovitele akce „Kanalizace Proseč –VI. etapa“  

                             16. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

                                   malého rozsahu na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče     

                                   města Proseč - Záboří“   

                        17. Nezbytná rozhodnutí starosty města 

                              

 



 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 5. zasedání Rady města Proseč konaného dne 3. března 2020 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. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2020 (RM/48/2020) 

Rada města 

RM schvaluje návrh rozpočtu města Proseč na rok 2020 a předkládá ho k projednání finančnímu 

výboru a k projednání a schválení zastupitelstvu města. (podrobný rozpis návrhu rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2023 

(RM/49/2020) 

Rada města 

RM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2023 a předkládá ho k 

projednání finančnímu výboru a k projednání a schválení zastupitelstvu města. (návrh výhledu je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Přehled zůstatku nesplacených úvěrů města Proseč ke dni 31. 12. 2019 

(RM/50/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí přehled zůstatku nesplacených úvěrů města Proseč ke dni 31. 12. 2019 

v celkové výši 16.827.215,05 Kč. (přehled je přílohou zápisu) 

 

5. Smlouva č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem na poskytnutí účelové 

dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb (RM/51/2020) 

Rada města 

RM schvaluje smlouvu č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem na poskytnutí účelové dotace 

v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

6. Směrnice č.1/2020 (RM/52/2020) 

Rada města 

RM schvaluje směrnici č.1/2020, kterou se stanoví způsob zadávaní veřejných zakázek malého 

rozsahu (mimo režim zákona). (směrnice je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu 

,,Vyhlídka“ v Proseči od Ing. Jana Vábka (RM/53/2020) 

Rada města 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na lokalitu ,,Vyhlídka“ 

v Proseči od Ing. Jana Vábka v rozsahu místní komunikace, KNN, PVSEK, sadové úpravy, 

přípojkové pilíře a celková koordinace projekčních prací, objednávkou nebo podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu 

,,Vyhlídka“ v Proseči od firmy TZB KOMPLET (RM/54/2020) 

Rada města 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na lokalitu ,,Vyhlídka“ 

v Proseči od firmy TZB KOMPLET s.r.o. (IČ:28808568) v rozsahu plynovodu, objednávkou nebo 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na lokalitu 

,,Vyhlídka“ v Proseči od Ing. Františka Pravce (RM/55/2020) 

Rada města 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na lokalitu ,,Vyhlídka“ 

v Proseči od Ing. Františka Pravce v rozsahu kanalizace dešťová, kanalizace splašková a vodovod, 

objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



10. Dopis pana Miloše Halamky (RM/56/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí dopis pana Miloše Halamky, kterým navrhuje snížení ceny za pronájem 1 m2 

na 11 Kč a město si může samo určit rozsah pronajímané plochy. RM schvaluje uzavření nájemní 

smlouvy s p. Milošem Halamkou na pronájem části p.p.č. 2091 v k.ú. Česká Rybná o výměře 584 

m2, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (dopis je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

11. Zveřejnění záměru odkupu pozemku p.p.č.2682 v k.ú. Martinice u Skutče 

(RM/57/2020) 

Rada města 

RM schvaluje zveřejnění záměru odkupu pozemku p.p.č.2682 v k.ú. Martinice u Skutče o rozloze 

140 m2 na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

12. Informace starosty o jednání s Ing. Klárou Dostálovou, ministryní pro místní 

rozvoj (RM/58/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí informace starosty o jednání s Ing. Klárou Dostálovou, ministryní pro místní 

rozvoj, ve věci rekodifikace stavebního práva a reorganizace stavebních úřadů, kde se plánuje 

výrazná redukce stavebních úřadů na obcích I. a II. typu. (materiál z jednání je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

13. Podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala Proseč“ (RM/59/2020) 

Rada města 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala Proseč“ v rámci výzvy Ministerstva 

financí č.VPS-228-2-2020 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí, podáním žádosti je pověřen starosta. 

(výzva a žádost jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

14. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o. (RM/60/2020) 

Rada města 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o. (IČ: 03165400) na vypracování žádosti o 

finanční podporu akce „Sportovní hala Proseč“ z podprogramu 298D2280, objednávkou nebo 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



15. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na 

zhotovitele akce „Kanalizace Proseč –VI. etapa“  (RM/61/2020) 

Rada města 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání zadávacího řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele akce 

„Kanalizace Proseč –VI. etapa“ a oslovení vybraných firem k podání nabídek: 

• AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741 

• INSTAV Hlinsko a.s., IČ: 25284959 

• KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934 

• LBtech a.s., IČ: 15035808 

• PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913 

• PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČ: 27742741 

Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta a firma VIA 

Consult a.s., IČ: 250 84 275. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Zadávací dokumentace a vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města 

Proseč - Záboří“ (RM/62/2020) 

Rada města 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Pořízení dopravního automobilu pro hasiče města Proseč - Záboří“ a oslovení 

vybraných firem k podání nabídek: 

• AUTO IN s.r.o., IČ: 25298828 

• Auto Trutnov s.r.o., IČ: 25931270 

• CARent, a.s., IČ: 63485885 

• MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., IČ: 44738633 

• MotoTrade VM s.r.o., IČ: 28822498 

Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta a firma Mgr. 

Jaromír Kašpar. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



17. Nezbytná rozhodnutí starosty města (RM/63/2020) 

Rada města 

RM pověřuje starostu města učinit nezbytná rozhodnutí a organizovat nákupy ve věci zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví občanů města v případě vyhlášení mimořádných opatření a stavů 

ministerstvy nebo Vládou ČR v souvislosti s COVID-19. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Proseči  3.3.2020 

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

 

 


