
     Zápis č. 8/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 15. dubna 2020 

 

 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to konkrétně v souladu s § 93 

odst. 2, zákona o obcích, a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 274 ze dne 23. 3. 2020, 

publikovaného pod č. 122/2020 Sb., kterým rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve smyslu § 

5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje konat jednání rady města 

vzdáleným způsobem, bez osobní přítomnosti členů rady. 

 

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

 

8. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 14:00 hodin do 14:45 hodin. 

Zasedání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Vzdálený způsob byl realizován pomocí 

aplikace Zoom. 

 

1. Program                1. Organizační záležitosti  

                               2. Pořízení Vitamínu C a D pro občany města ve věku 70 a více let, klienty   

                                   pečovatelské služby a zaměstnance města 

                               3. Prodej a vyřazení z majetku – Multicar M2501 a nákup vysokozdvižného     

                                   vozíku Desta 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 8. zasedání Rady města Proseč konaného dne 15.dubna 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. Pořízení Vitamínu C a D pro občany města ve věku 70 a více let, klienty 

pečovatelské služby a zaměstnance města (RM/84/2020) 

 

• Starosta města navrhl členům rady města další preventivní opatření v souvislosti s pandemií 

Covid-19 spočívající v podpoře seniorů ve věků 70 a více let, zaměstnanců města a klientů 

pečovatelské služby, a to v podobě rozdání vitamínů C a D. 

• Proběhla diskuze členů rady, kolika občanů by se to týkalo, starosta informoval, že občanů 

70 a více let je ve městě více než 340, byly prezentovány i modely na věk 65+ a 60+. 

• Starosta dále informoval, že účinnost vitamínů pro nejrizikovější skupinu byla konzultována 

s praktickou lékařkou MUDr. Márií Klambarovou, dále byla konzultována i forma a bylo 

nám doporučeno poskytnutí vitamínů v podobě rozpustných šumivých tablet, toto dávkování 

bude mít i další pozitivní efekt v podobě zajištění pitného režimu. 

 

Rada města 

RM schvaluje pořízení Vitamínu C a D pro občany města ve věku 70 a více let, klienty 

pečovatelské služby a zaměstnance města a jejich rozdání pomocí dobrovolníků bezplatně, 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. (vyjádření 

lékařky a průvodní dopis k vitamínům jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Prodej a vyřazení z majetku – Multicar M2501 a nákup vysokozdvižného 

vozíku Desta (RM/85/2020) 

 

• Starosta a místostarosta informovali členy rady města o stavu technických vozidel ve firmě 

Prosečské služby a potřebě vyřadit starou nepojízdnou multikáru a potřebě zakoupit 

vysokozdvižný vozík. 

• Bylo dojednáno, že vysokozdvižný vozík je možné protihodnotou za starou vyřazenou 

multikáru a s doplatkem ceny získat od jednoho prodejce. Multikáru ve vyhovujícím stavu 

budeme muset hledat, rada doporučila finanční limit 100.000 Kč, nová multikára není 

aktuální z důvodu vysoké ceny. 



Rada města 

RM schvaluje prodej a vyřazení z majetku – Multicar M2501 (VIN: 16131) z důvodu technicky 

nevyhovujícího stavu a nevýhodnosti opravy za cenu 23.000 Kč bez DPH, kupující Andri Ianosteac 

(IČ: 66548977) a nákup vysokozdvižného vozíku Desta za cenu 70.000 Kč bez DPH ve společnosti 

Prosečské služby, spol. s r.o. pro potřeby města a občanů. (vyřazení DHM a kupní smlouva jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči 15. 4. 2020 

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

 

 


