
     Zápis č. 12/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. května 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč  v 7:00 hodin 

 

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

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

 

Program                1. Organizační záležitosti  

                                2. Realizaci a dofinancování projektu „Kanalizace Proseč - VI. etapa“ 

                          3. Rozšíření počtu pečovatelek Pečovatelské služby Proseč 

                          4. Pronájem p. p. č. 2621/7 k.ú. Záboří u Proseče firmě ERGOTEP, družstvo      

                              Invalidů 

                          5. Pořízení defibrilátoru AED Lifeline DCF-E110-CZ 

                          6. Podání žádosti o dotaci na pořízení AED, digitální radiostanice a vybavení                                 

                              pro transport zraněné osoby pro JSDH Proseč 

                          7. Dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně  

                              Financí 

                          8. Smlouva o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje v období  

                              od 30. 5. 2020 do 28. 9. 2020 

                          9. Smlouva 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“ 

                         10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018949/VB2 

                         11. Aktualizace ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen 

                         12. Aktualizaci ceníku inzerci v radničním periodiku Prosečský zpravodaj 

                         13. Aktualizace ceníku za pronájem, energie a služby, Provozního řádu MSC  

                               Sokolovna 

                         14. Změna provozní doby Městského úřadu Proseč 

                         15. Zveřejnění záměru směny pozemků 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 

                         16. 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 

                         17. Prominutí (vratku) nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání za  

                               měsíce březen, duben a květen 2020 

                         18. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2020 

                         19. Zadávací dokumentace a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci  



                               „Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“ 

                        20. Seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Sociální zázemí pro  

                              sportovní hřiště v České Rybné“ 

                        21. Zadávací dokumentace a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci  

                              „Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ 

                        22. Seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště  

                              pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ 

                           

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 12. zasedání Rady města Proseč konaného dne 25.  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. Realizaci a dofinancování projektu „Kanalizace Proseč - VI. etapa“ 

(RM/112/2020) 

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“. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Rozšíření počtu pečovatelek Pečovatelské služby Proseč (RM/113/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že v návaznosti na zvýšenou poptávku po službách a 

zvýšení počtu klientů organizační složky města Pečovatelská služba Proseč bude potřeba 

zvýšit počet zaměstnanců na 5, aby byla zajištěna zastupitelnost a kvalita služeb. Z důvodu 

nedostatku personálu v současné době se chodí o klienty starat také vedoucí pečovatelské 

služby a matrikářka v jedné osobě Stanislava Češková, dlouhodobě je tento stav 

neudržitelný. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Pronájem p. p. č. 2621/7 k.ú. Záboří u Proseče firmě ERGOTEP, družstvo 

invalidů (RM/114/2020) 



Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Pořízení defibrilátoru AED Lifeline DCF-E110-CZ (RM/115/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že na městském úřadě proběhla prezentace zařízení 

AED Lifeline – automatický externí defibrilátor a to za přítomnosti starosty, místostarosty, 

vedoucí pečovatelské služby, vedoucí pečovatelky a velitele JSDH Proseč. Z prezentace 

vyplynul zájem velitele JSDH Proseč o zařazení AED do výbavy jednotky. V současné době 

je možné podat žádost o dotaci na pořízení AED a spolufinancovat (70/30) pořízení AED 

z finančních prostředků Pardubického kraje, starosta navrhuje potvrdit akceptaci nabídky a 

připravit žádost o dotaci.  

Rada města 

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) 

 Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Podání žádosti o dotaci na pořízení AED, digitální radiostanice a vybavení pro 

transport zraněné osoby pro JSDH Proseč (RM/116/2020) 

• Starosta doplnil k předchozímu bodu, že do žádosti o dotaci je možné také doplnit digitální 

radiostanici (Matra), která zajistí komunikaci v terénu se složkami IZS, případně vrtulníkem 

ZZS. Velitel JSDH navrhuje, na základě nedávné události, kdy spadla ze skály v PR Maštale 

8- letá holčička a u události zasahovala JSDH Proseč, rozšířit žádost také o vybavení pro 

transport zraněného osoby k vozidlu ZZS, případně místu přistání vrtulníku ZZS. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně 

financí (RM/117/2020) 

• Starosta města informoval členy rady o dopisu od ministryně financí, který byl rozeslán 

všem starostům přes KOPIS (krajské operační a informační středisko). Dopis vysvětluje 

postoj vlády k zapojení financí obcí a měst v rámci kompenzačního bonusu pro OSVČ a 

společníky malých s.r.o.. Členové rady pochybují, že bude kompenzace řešena investičními 

dotacemi, jak píše ministryně, bylo by nutné připravit nové programy a výzvy. Město má 

připravené investiční projekty např. Sportovní hala Proseč nebo Spolkový dům Proseč, obě 

akce mají platné stavební povolení, pouze chybí finanční zdroje. 

Rada města 

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) 

 

8. Smlouva o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje v období 

od 30. 5. 2020 do 28. 9. 2020 (RM/118/2020) 

• Starosta město informoval členy rady, že stejně jako v minulém roce Pardubický kraj 

objednal na sezónu cyklobusy, díky kterým se k nám mohou dostat turisté a pomoci tak 

místním podnikatelům, ale zároveň je to možnost, aby místní lidé cestovali po jiných místech 

kraje. Přes Proseč budou jezdit 2 cyklobusy. Starosta doporučuje uzavření smlouvy o 

spolufinancování. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



9. 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“ 

(RM/119/2020) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018949/VB2 

(RM/120/2020) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Aktualizace ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen 

(RM/121/2020) 

• Starosta informoval členy rady, že je nutné provést aktualizaci ceníku jednorázových úhrad 

za zřízení věcných břemen – služebnosti, dle kterého platí především firmy RWE, ČEZ, O2 

apod. za ukládání inženýrských sítí do obecních pozemků. Původní ceník z roku 2018 

neobsahoval všechny položky. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Aktualizaci ceníku inzerci v radničním periodiku Prosečský zpravodaj 

(RM/122/2020) 



• Starosta informoval členy rady, že je nutné provést aktualizaci ceníku pro inzerci 

v Prosečském zpravodaji, cílem je zpřehlednit ceník ho pro inzerenty, a především zvýhodnit 

firmy, které mají sídlo v Proseči. 

Rada města 

schvaluje aktualizaci ceníku inzerci v radničním periodiku Prosečský zpravodaj s účinností od 1. 6. 

2020. (ceník je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Aktualizace ceníku za pronájem, energie a služby, Provozního řádu MSC 

Sokolovna (RM/123/2020) 

• Starosta informoval členy rady, že je nutné provést aktualizaci ceníku za energie a služby 

spojené s pronájmem MSC Sokolovna, a to z důvodu, že od 1. 1. 2020 jsou vyšší ceny za 

vodné a stočné, od 1. 4. 2020 upravila ceny také prádelna PERCHAR s.r.o., která pere 

ubrusy, utěrky a ručníky a také v návaznosti na opatření Covid-19 jsou vyšší náklady na 

úklidové prostředky a antibakteriální mýdla a gely, které jsou v Sokolovně umístěné. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

14. Změna provozní doby Městského úřadu Proseč (RM/124/2020) 

• Starosta města navrhl členům rady změnu provozní doby městského úřadu, změna spočívá 

v rozšíření počtu hodin pro občany v úterý a v pátek, naopak čtvrtek bude pro veřejnost 

uzavřen z důvodu zajištění prostoru pro práci a jednání zaměstnanců mimo úřad. Ke 

stejnému kroku změny provozní doby přistoupily města Skuteč a Luže. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 



15. Zveřejnění záměru směny pozemků 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 (RM/125/2020) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

16. 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 (RM/126/2020) 

• Starosta města informoval členy rady, že na základě domluvy s ředitelem školy navrhuje 

oficiální prominutí nebo vratky školkovného pro všechny děti a to do 30. 6. 2020. Do konce 

června má ředitel za úkol připravit, jak bude probíhat režim ve školce o prázdninách. 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

17. Prominutí (vratku) nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání 

za měsíce březen, duben a květen 2020 (RM/127/2020) 

• Na základě proběhlé diskuze a po vzoru jiných města obcí navrhují členové rady prominutí 

(vratky) nájemného za nebytových pronájem prostor v majetku města sloužících k podnikání, 

a to za měsíce březen, duben a květen 2020, tzn. období, kdy byli podnikatelé omezeni, na 

základě vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojených opatření Covid-19, ve svém 

podnikání a nemohli tak plně vykonávat svou podnikatelskou činnost. Jedná se o podporu 

podnikání ve městě a vstřícný krok k podnikatelům, které mají sídlo v Proseči a platí zde 

daně. 



• Starosta Ing. Jan Macháček a radní Ing. Radek Šenkýř nahlásili před hlasováním střet 

zájmů a prohlásili, že se zdrží hlasování. 

Rada města 

schvaluje 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) 

Pro: 3, Zdržel se: 2 (p.Šenkýř, p.Macháček) Proti: 0 

 

18. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2020 (RM/128/2020) 

Rada města 

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

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

19. Zadávací dokumentace a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci 

„Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“ (RM/129/2020) 

• Rada města se během diskuze shodla, že i přes současnou situaci, kdy hrozí, že obce přijdou 

o další finanční prostředky ze strany státu vypíše výběrové řízení na akci „Sociální zázemí 

pro sportovní hřiště v České Rybné“ s termínem dokončení a platbou v roce 2021. 

V případě, že se se nikdo do veřejné zakázky nepřihlásí, rada zváží další postup při realizaci 

projektu. 

 

 



Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

20. Seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Sociální zázemí pro 

sportovní hřiště v České Rybné“ (RM/130/2020) 

Rada města 

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 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

21. Zadávací dokumentace a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci 

„Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ 

(RM/131/2020) 

• Rada města se během diskuze shodla, stejně jako v předchozím případě, že i přes současnou 

situaci, kdy hrozí, že obce přijdou o další finanční prostředky ze strany státu vypíše 

výběrové řízení na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ 

s termínem dokončení a platbou v roce 2021. V případě, že se se nikdo do veřejné zakázky 

nepřihlásí, rada zváží další postup při realizaci projektu. 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

 

 



22. Seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ (RM/132/2020) 

 

Rada města 

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 

Pro: 5, Zdržel se: Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


