
     Zápis č. 6/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 16. března 2020 v zasedací místnosti 

města Proseč v 17:00 hodin 

 

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

Hosté: Stanislava Češková (vedoucí pečovatelské služby), Petr Džbánek (velitel JSDH 

Proseč) 

6. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin 

v zasedací místnosti města Proseč. Jednání se zúčastnili také hosté Stanislava Češková (vedoucí 

pečovatelské služby), Petr Džbánek (velitel JSDH Proseč). 

 

1. Program                1. Organizační záležitosti  

                               2. Usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového   

                                   stavu   

                               3. Rozhodnutí starosty města č. 1-4/2020  

                               4. Informace vedoucí Pečovatelské služby Proseč o připravenosti pomoci   

                                   seniorům v době nouzového stavu  

                               5. Informace velitele JSDH Proseč o připravenosti pomoci městu      

                                   s opatřeními Covid-19 

                               6. Změna (rozšíření) provozní doby organizační složky Pečovatelská služba  

                                   Proseč  

                               7. Pořízení bavlněných roušek pro všechny občany města  

                               8. Pořízení hygienického a drogistického zboží a dále ochranných pomůcek  

                                   pro zaměstnance a občany města 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 6. zasedání Rady města Proseč konaného dne 16. 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. 

• Starosta města informoval přítomné členy rady a hosty, že v návaznosti na vyhlášený 

nouzový stav Vládou České republiky dne 12. března 2020 usnesení č. 194, v souladu s čl. 5 

a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a přijatá mimořádná 

opatření a v souladu s pověřením Rady města Proseč ze dne 3. března 2020 usnesení č. 

5/2020 vydal čtyři rozhodnutí starosty: 



o 1/2020 ze dne 12. března 2020 o uzavření mateřské školy s platností od 16. března 

2020, 

o 2/2020 ze dne 13. března 2020 o využití organizační složky města Pečovatelská 

služba Proseč pro potřeby všech občanů města Proseč, tedy i pro ty, kteří nejsou 

smluvními klienty pečovatelské služby, 

o 3/2020 ze dne 13. března 2020 o uzavření městského úřadu pro veřejnost s platností 

od 16. března 2020 a uzavření pokladny městského úřadu a prominutí sankcí za 

opožděné platby místních poplatků a faktur za stočné až do 31. května 2020, 

o 4/2020 ze dne 15. března 2020 o zapojení všech jednotek sborů dobrovolných hasičů 

zřízených městem Proseč do preventivních opatření, distribuce ochranných pomůcek, 

potravin nebo léků občanům a odstraňování následků pandemie Covid-19 ve 

spolupráci se zřizovatelem a složkami IZS, kromě toho bylo rozhodnutím starosty 

rozhodnuto o zahájení pořizování vlastních zásob hygienického a drogistického zboží 

a dále ochranných pomůcek (dezinfekční gely a mýdla, respirační masky, roušky, 

rukavice nitril a latex, brýle, štíty, ochranné obleky, bezkontaktní teploměry, 

generátory ozonu, rozprašovače apod.) z rozpočtu města Proseč pro jím zřizované 

jednotky SDH, organizační složky, příspěvkové organizace, zaměstnance a občany 

města, a to v maximálním zájmu zajištění jejich bezpečnosti a zdraví. 

• Vedoucí pečovatelské služby Stanislava Češková sdělila členům rady, že s ní byla před 

vydáním rozhodnutí starosty č. 2/2020 daná záležitost konzultována a v plném rozsahu s ní 

souhlasí a pečovatelky jsou připraveny občanům v této nové situaci pomoci. 

• Velitel jednotky SDH Proseč Petr Džbánek, rovněž sdělil členům rady, že s ním byla před 

vydáním rozhodnutí starosty č. 4/2020 daná záležitost konzultována, a že společně se 

starostou města byl v sobotu 14. března 2020 sestaven seznam věcí nutných k dovybavení 

jednotky a složek města (rozprašovače, dezinfekce, jednorázové obleky, rukavice, masky, 

respirátory, atd.) pro tuto novou situaci. 

 

2. Usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu 

(RM/64/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového 

stavu. (usnesení Vlády ČR č. 194 je přílohou zápisu) 

 

 



3. Rozhodnutí starosty města č. 1-4/2020 (RM/65/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí rozhodnutí starosty města č. 1-4/2020. (rozhodnutí starosty č. 1-4/2020 jsou 

přílohou zápisu) 

 

4. Informace vedoucí Pečovatelské služby Proseč o připravenosti pomoci 

seniorům v době nouzového stavu (RM/66/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí informace vedoucí Pečovatelské služby Proseč paní Stanislavy Češkové o 

připravenosti pomoci seniorům v době nouzového stavu i těm, kteří nejsou klienty a o současné 

bezplatné nabídce zajištění nákupů a léků pro seniory, další pomoc bude organizována ve 

spolupráci s hasiči a dobrovolníky. 

 

5. Informace velitele JSDH Proseč o připravenosti pomoci městu s opatřeními 

Covid-19 (RM/67/2020) 

Rada města 

RM bere na vědomí informace velitele JSDH Proseč pana Petra Džbánka o připravenosti pomoci 

městu s opatřeními Covid-19 a pomoci občanům a seniorům se zajištěním jejich potřeb, případně 

roznáškou potravin, roušek, léků, apod. 

 

 

• Vedoucí pečovatelské služby vysvětlila členům rady nutnost změny provozní doby z důvodu 

lepšího uspokojení potřeb a požadavků klientů, mělo by jít o zkvalitnění služby, 

v budoucnosti bude třeba řešit vyšší potřeby a požadavky na pečovatelskou službu také 

personálně. 

 

6. Změna (rozšíření) provozní doby organizační složky Pečovatelská služba 

Proseč (RM/68/2020) 

Rada města 

RM schvaluje změnu (rozšíření) provozní doby organizační složky Pečovatelská služba Proseč 

(reg. č. služby 2689980) dle přílohy s účinností od 1. 4. 2020, a to z důvodu zkvalitnění služeb. 

(původní a nová pracovní doba jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



• Proběhla diskuze členů rady a hostů k nutnosti okamžitě nosit roušky a jít občanům svými 

rouškami příkladem, zajištění alespoň jedné roušky nejpozději do 20. března 2020 pro 

každého občana musí být současnou prioritou. 

7. Pořízení bavlněných roušek pro všechny občany města (RM/69/2020) 

Rada města 

RM schvaluje pořízení bavlněných roušek pro všechny občany města v co nejkratším termínu a 

jejich rozdání pomocí dobrovolníků bezplatně všem občanům, a to z důvodu zajištění jejich 

maximální bezpečnosti a zdraví, a to v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, zákonem č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a místostarosta. (průvodní dopis k rouškám je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

• Proběhla diskuze a shoda členů rady a hostů, že je nutné zahájit pořizování zásob 

ochranných prostředků a pomůcek co nejrychleji, na trhu je těchto věcí nedostatek a je 

nutné jednat velmi rychle. 

8. Pořízení hygienického a drogistického zboží a dále ochranných pomůcek pro 

zaměstnance a občany města (RM/70/2020) 

Rada města 

RM schvaluje pořízení hygienického a drogistického zboží a dále ochranných pomůcek 

(dezinfekční gely a mýdla, respirační masky, roušky, rukavice nitril a latex, brýle, štíty, ochranné 

obleky, bezkontaktní teploměry, generátory ozonu, rozprašovače apod.) z rozpočtu města Proseč 

pro jím zřizované jednotky SDH, organizační složky, příspěvkové organizace, zaměstnance a 

občany města, a to v maximálním zájmu zajištění jejich bezpečnosti a zdraví, a to v souladu s 

mimořádnými opatřeními Vlády ČR, zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a 

místostarosta. (průvodní dopis k rouškám je přílohou zápisu) 

 Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči  16.3.2020 

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



 

 


