
     Zápis č. 11/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 7. května 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč  v 7:00 hodin 

 

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

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

 

Program                1. Organizační záležitosti  

                          2. Cenová nabídka firmy JKS SUBAX s.r.o. na výkon TDI a BOZP v rámci   

                              připravované akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ 

                          3. Informace Pardubického kraje o zrušení dotačních programů z důvodu   

                              pandemie COVID-19  

                         4. Žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák   

                             - český skaut 

                         5. Nabídka firmy HESTEGO a.s. na pořízení bezkontaktních stojanů na   

                             dezinfekci rukou 

                         6. Oznámení Evropské komise příjemcům výzev č. 1 až 3 WiFi4EU  

                         7. Plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2020  

                         8. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč  

                         9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Proseč 

                       10. Koncepce rozvoje Městské knihovny Proseč na období 2020-2027 

                       11. Cenová nabídka firmy Studnařství Čermák s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor  

                             spol. s r.o. na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu  

                       12. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2091 v k.ú. Česká Rybná 

                           

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 11. zasedání Rady města Proseč konaného dne 7.  května 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. Cenová nabídka firmy JKS SUBAX s.r.o. na výkon TDI a BOZP v rámci   

připravované akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“(RM/101/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že zajistil cenovou nabídku na výkon TDI a BOZP 

v rámci připravované akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ a vzhledem k dobré spolupráci, 

která se osvědčila na předchozích akcích – např. Sokolovna, Kanalizace Proseč – V. etapa 



nebo Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč doporučuje uzavřít smlouvu s Ing. 

Janem Svobodou. Členové rady se dotazovali na přiměřenost nabízené ceny, starosta 

odpověděl, že se cena se pohybuje za TDI běžně 3 – 5 % a cena za BOZP 1 – 1,5 % 

z celkové ceny díla dle PD nebo z vysoutěžené ceny. Vysoutěžená cena je 6.494.667,22 Kč, 

což představuje dle nabídky 2,1 % TDI a 0,9 % BOZP. 

Rada města 

schvaluje cenovou nabídku firmy JKS SUBAX s.r.o. (IČ: 28831471) na Výkon technického dozoru 

stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě v rámci akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Informace Pardubického kraje o zrušení dotačních programů z důvodu  

pandemie COVID-19(RM/102/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že Pardubický kraj zrušil většinu dotačních titulů, 

našeho města se týkají programy kultura - akce Šumsadu a Den řemesel a také dotační titul 

C1, kde město podávalo žádost na rekonstrukci hřiště pro míčové sporty za Sokolovnou. 

Rada města 

bere na vědomí informaci Pardubického kraje o zrušení dotačních programů z důvodu negativního 

vlivu spojeného s pandemií COVID-19 na výdajovou i příjmovou stránku rozpočtu Pardubického 

kraje. (seznam zrušených dotačních programů je přílohou zápisu) 

 

4. Žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák 

- český skaut (RM/103/2020) 

Rada města 

schvaluje žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák - český 

skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s. (IČ: 60103574), konaného v období od 1. 7. 2020 do 18. 8. 2020 

v prostorách bývalého pískovcového lomu mezi Prosečí a Borem u Skutče, zasláním souhlasného 

stanoviska je pověřen starosta. (žádost je součástí přílohy) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

5. Nabídka firmy HESTEGO a.s. na pořízení bezkontaktních stojanů na 

dezinfekci rukou (RM/104/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že příspěvková organizace města Základní škola a 

mateřská škola Proseč obdržela v rámci opatření Covid-19 ochranné pomůcky a dezinfekci 



potřebné k obnovení provozu od města Proseč. Starosta předkládá návrh pořídit ještě do 

objektů města, které užívá příspěvková organizace a také např. do MSC Sokolovna nebo 

zdravotní středisko přenosné bezkontaktní dezinfekční stojany od firmy HESTEGO. 

Rada města 

schvaluje nabídku firmy HESTEGO a.s. (IČO: 63475073) na pořízení 5 ks bezkontaktních stojanů 

na dezinfekci rukou, objednávkou je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

6. Oznámení Evropské komise příjemcům výzev č. 1 až 3 WiFi4EU 

(RM/105/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že termín pro dokončení evropského projektu 

WiFi4EU, na který získalo město Proseč z výzvy č. 1 od Evropské komise dotaci ve výši 

15 000 eur byl původně do konce června 2020. Město projekt zatím nerealizovalo z důvodu 

měnící se specifikace ze strany poskytovatele dotace, málo vzorových projektů v regionu a 

kalkulace vysokých provozních nákladů. Evropská komise nám prodloužila termín pro 

realizaci projektu o dalších 8 měsíců, tento čas musí město využít k rozhodnutí, zda projekt 

bude realizovat, nebo přislíbenou dotaci nevyužije a bude wifi zdarma pro občany a 

návštěvníky realizovat samo levněji. 

Rada města 

bere na vědomí oznámení Evropské komise příjemcům výzev č. 1 až 3 o prodloužení lhůty pro 

realizaci projektu WiFi4EU o 8 měsíců. (oznámení je přílohou zápisu) 

 

7. Plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2020 (RM/106/2020) 

Rada města 

bere na vědomí plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2020 v konsolidovaných příjmech 

18.707.487,00 Kč (36,3 %) a konsolidovaných výdajích 16.841.047,77 (27,7 %). (výkaz je součástí 

přílohy) 

 

8. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč (RM/107/2020) 

Rada města 

schvaluje protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč dle přílohy. (protokol je 

přílohou zápisu)V Proseči 23. 4. 2020 



Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Proseč 

(RM/108/2020) 

Rada města 

bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 města Proseč, kterou 

provedli zástupci Pardubického kraje ve dnech 25. 11. 2019 a 5. 5. 2020. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

10. Koncepce rozvoje Městské knihovny Proseč na období 2020-2027 

(RM/109/2020) 

Rada města 

schvaluje koncepci rozvoje Městské knihovny Proseč na období 2020-2027. (koncepce je součástí 

přílohy 

 

11. Cenová nabídka firmy Studnařství Čermák s.r.o. a Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r.o. na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu 

(RM/110/2020) 

• Starosta města seznámil členy rady se záměrem zajištění zdroje vody v rámci zpracování 

projektové dokumentace na akci „Přírodní koupací biotop Proseč“, v současné době jsou 

zajištěny 2 cenové nabídky na průzkumný hydrogeologický vrt v dané lokalitě. Radní 

navrhují poptat ještě další firmy. 

Rada města 

bere na vědomí cenové nabídky firmy Studnařství Čermák s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s 

r.o. na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu pro akci „Přírodní koupací biotop Proseč“. 

(cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

12. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2091 v k.ú. Česká Rybná 

(RM/111/2020)  

• Starosta města informoval členy rady o dalším jednání s p. Milošem Halamkou ve věci 

narovnání majetkoprávních vztahů v souvislosti s cestou na Františky, cena schválená 

usnesením č. 5/2020 není v současné době pro něho akceptovatelná, minimální výše je 10 

tisíc Kč za pronájem dotčených pozemků na letošní rok, starosta navrhuje uzavřít smlouvu a 



pokusit se o další jednání nejlépe o směně pozemků, které povede definitivnímu vyřešení 

situace. 

 

Rada města 

schvaluje revokaci usnesení č. RM/56/2020 ze dne 3.3.2020, nové znění: Rada města schvaluje 

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

celkové výměře 1282 m2 za celkovou částku 10.000 Kč na dobu určitou s platností do 31. 12. 2020, 

pronajímatel souhlasí s nutnou prořezávkou a případnou opravou části komunikace na 

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

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Tomáš Háp), Proti: 0 

 

 

 

 

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

 

 


