
USNESENÍ č. 12/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 25. května 2020 v 7:00 hodin 

v kanceláři starosty města Proseč  

 

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

Háp 

 

 

RM/112/2020 

RM schvaluje realizaci a dofinancování projektu „Kanalizace Proseč - VI. etapa“ z rozpočtu 

města Proseč a spolufinancovaného z programu Ministerstva zemědělství 129 300 ,,Podpora 

výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. 

 

RM/113/2020 

RM schvaluje rozšíření počtu pečovatelek na počet 5 (plný úvazek) na základě žádosti vedoucí 

organizační složky Pečovatelská služba Proseč z důvodu nových požadavků a potřeb klientů a 

také z důvodu zkvalitňování a rozšiřování služeb. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/114/2020 

RM schvaluje pronájem p. p. č. 2621/7 k.ú. Záboří u Proseče firmě ERGOTEP, družstvo 

invalidů (IČ: 25997815) od 1. 6. 2020 a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/115/2020 

RM schvaluje pořízení defibrilátoru AED Lifeline DCF-E110-CZ včetně dětských 

defibrilačních elektrod DDP-200P a transportní tašky od společnosti AED line CZ, s.r.o. (IČO: 

01943243) pro JSDH Proseč na základě cenové nabídky č. 20NA-KM00295 ze dne 20. 5. 2020, 

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



RM/116/2020 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení AED, digitální radiostanice a vybavení pro 

transport zraněné osoby pro JSDH Proseč z rozpočtu Pardubického kraje a programu Podpora 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a 

věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020, přípravou a podáním žádosti je 

pověřen starosta. (podmínky programu jsou přílohou zápisu) 

 

RM/117/2020 

RM bere na vědomí dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., místopředsedkyně vlády a 

ministryně financí určený starostům obcí ve věci krácení finančních prostředků pro kraje, města 

a obce v souvislosti s programem kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o. 

(dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/118/2020 

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

30. 5. 2020 do 28. 9. 2020 a úhradě nákladů s tím spojených uzavřenou s Pardubickým krajem, 

smlouva se týká provozu cyklobusů, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/119/2020 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IZ-12-2000338/VB/02 stavby „Perálec, Kutřín, Povodí Labe s.p., poldr“ se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/120/2020 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018949/VB2, 

Proseč u Sk., Na Ohradě, ppč. 1562/1 – knn se společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), 

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

 

 



 

RM/121/2020 

RM schvaluje aktualizaci ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen – 

služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Proseč s účinností od 25. 5. 2020. (ceník je 

přílohou zápisu) 

 

RM/122/2020 

RM schvaluje aktualizaci ceníku inzerci v radničním periodiku Prosečský zpravodaj 

s účinností od 1. 6. 2020. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/123/2020 

RM schvaluje aktualizaci ceníku za pronájem, energie a služby, který je Přílohou č. 2 

Provozního řádu MSC Sokolovna s účinností od 1. 6. 2020. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/124/2020 

RM schvaluje z důvodu zkvalitňování služeb pro občany změnu provozní doby Městského 

úřadu Proseč a s tím spojenou změnu pracovní doby všech zaměstnanců města zařazených 

v MěÚ s účinností od 1. 6. 2020. (návrh nové provozní doby je přílohou zápisu) 

 

RM/125/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků od rodiny Černých p. p. č. 1834/18 (487 

m2), 1834/21 (187 m2), 1869/3 (5 m2), 1869/2 (26 m2) a část 1868/18 (347 m2) vše k.ú. Proseč 

u Skutče za pozemky města p. č. 1861/1 (718 m2), 1834/22 (113 m2) a 1834/23 (221 m2) vše 

k.ú. Proseč u Skutče. (GP a zákres směny jsou přílohou zápisu) 

 

RM/126/2020 

RM schvaluje prominutí (vratku) školkovného za období od 16. 3. do 30. 6. 2020 za všechny 

děti přihlášené k předškolní výuce v rámci příspěvkové organizace města Základní škola a 

mateřská škola Proseč z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a uzavření školky, případně 

jiného omezení provozu spojeného s mimořádnými opatřeními, provedením je pověřen ředitel 

školy. 



 

RM/127/2020 

RM schvaluje prominutí (vratku) nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání za 

měsíce březen, duben a květen 2020 z důvodu zachování a podpory podnikání ve městě a 

kompenzace ztrát spojených s omezením provozu v rámci nezbytných opatření Covid-19 těmto 

nájemcům: 

• BAČKOVSKÝ spol. s.r.o., se sídlem v Proseči – prostory rehabilitace a 

ergoterapie (březen, duben, květen 2020) 

• Blanka Herynková, se sídlem v Proseči (březen, duben, květen 2020) 

• DATANET Computers s.r.o., se sídlem v Proseči (březen, duben, květen 2020) 

• David Lampárek, se sídlem v Proseči (březen, duben, květen 2020) 

• IMAPRO s.r.o., se sídlem v Proseči (květen 2020) 

• Iva Hromádková, se sídlem v Proseči (březen, duben, květen 2020) 

• Pavel Vostrčil, se sídlem v Proseči (březen, duben, květen 2020) 

• Radek Šenkýř, se sídlem v Proseči (březen, duben, květen 2020) 

• Sdružení obcí Toulovcovy Maštale se sídlem v Proseči – prostory ubytovny a 

kanceláře (březen, duben, květen 2020) 

 

RM/128/2020 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/RM/2020 dle přílohy. 

 

RM/129/2020 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci 

„Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“, jednáním ve věci veřejné zakázky je 

pověřen starosta a Mg. Jaromír Kašpar. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/130/2020 

RM schvaluje seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Sociální zázemí pro 

sportovní hřiště v České Rybné“: 

• PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO: 28829913 

• Stavitelství - Háněl s.r.o., Zábořská 9, 539 44 Proseč, IČO: 01732838 



• Ondřej Šafránek, Borská 93, 539 44 Proseč, IČO: 02896711 

RM/131/2020 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci 

„Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“, jednáním ve věci veřejné 

zakázky je pověřen starosta a Mg. Jaromír Kašpar. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/132/2020 

RM schvaluje seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“: 

• PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO: 28829913 

• Stavitelství - Háněl s.r.o., Zábořská 9, 539 44 Proseč, IČO: 01732838 

• Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČO: 

49618555 

• StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták, IČO: 29278481 

 

 

V Proseči dne 25. 5. 2020 

                                                        starosta:  ………………………………… 

 

                                               místostarosta:  ………………………………… 

  

 


