
USNESENÍ č. 16/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 13. července 2020 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

 

RM/167/2020 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč ke dni 30. 6. 2020 v nákladech 14.093.752,87 Kč a výnosech 20.013.061,33 Kč, dle 

informace účetní v plnění v nákladech nejsou zahrnuty energie a odměny včetně odvodů. 

(plnění rozpočtu příspěvkové organizace je přílohou zápisu) 

 

RM/168/2020 

RM schvaluje odměnu na základě žádosti za vedení příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč pro ředitele Mgr. Josefa Roušara ve výši . RM bere na 

vědomí, že odměna bude vyplacena z prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných 

Pardubickým krajem, nikoliv z finančních prostředků, které poskytuje zřizovatel (město) na 

činnost a provoz příspěvkové organizace a ve stejném období budou vyplaceny také odměny 

pedagogickým a provozním pracovníkům příspěvkové organizace. (žádost o poskytnutí 

odměny je přílohou zápisu) 

 

RM/169/2020 

RM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč ze dne 

29. 6. 2020, jejíž předmětem je souhlas zřizovatele s poskytováním dotovaných obědů pro žáky 

školy umístěné ve školní družině o prázdninách a ředitelském volnu, poskytnutím souhlasu je 

pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 



RM/170/2020 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. OKŘ/20/22080 a přijetí individuální účelové 

investiční dotace ve výši 300.000 Kč na nový dopravní automobil pro jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů Záboří z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – 

GŘ HZS ČR, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva o poskytnutí dotace je přílohou 

zápisu) 

 

RM/171/2020 

RM schvaluje připojení města k petici o kompenzaci 500 Kč na obyvatele pro kraje ČR, petice 

má za cíl podpořit zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje, podpisem petice za město je 

pověřen starosta. (dopis hejtmana s žádostí o podpis petice je přílohou zápisu) 

 

RM/172/2020 

RM projednala a bere na vědomí petici občanů města Proseč za dodržování dopravních 

předpisů ve městě Proseč na místní komunikaci – ulice Pasecká, dalším jednáním a odpovědí 

kontaktní osobě je pověřen starosta. RM navrhuje zařadit projednání petice i na nejbližším 

jednání zastupitelstva města. (petice a odpověď DI Policie ČR jsou přílohou zápisu) 

 

RM/173/2020 

RM schvaluje žádost , o prominutí stočného ve 

výši 95 m3 z důvodu havárie na adrese Bor u Skutče čp. 11, bude účtováno 4 m3. (žádost včetně 

fotodokumentace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/174/2020 

RM bere na vědomí dopis právního zástupce manželů  a stanovisko Ministerstva 

vnitra ve věci doručené žádosti o směnu pozemků v k.ú. Miřetín mezi městem a manžely 

, bytem Miřetín. (dopis právního zástupce a vyjádření MV jsou přílohou zápisu) 

 

RM/175/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1075/7 k.ú. Miřetín v majetku města za 

část p.p.č. 1077/2 k.ú. Miřetín v majetku manželů , na úřední desce 

na základě žádosti manželů . Rada města 

předkládá tento materiál s negativním stanoviskem a společně s další korespondencí 



zastupitelstvu města, aby žádost mohlo řádně projednat a vydat definitivní stanovisko. (žádost, 

vyjádření právního zástupce žadatele a stanovisko MV jsou přílohou zápisu) 

 

RM/176/2020 

RM schvaluje revokaci části usnesení rady č. 1/2020 ze dne 14. 1. 2020 (RM/1/2020), nové 

znění: Rada města schvaluje žádost SDH Miřetín o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na 

zakoupení reproduktoru s mikrofony. (opravená žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/177/2020 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/RM/2020 dle přílohy. 

 

RM/178/2020 

RM schvaluje aktualizaci variantního řešení narovnání majetkoprávních vztahů mezi městem 

Proseč a  v souvislosti s uložením kabelu v rámci akce „Veřejné osvětlení 

Paseky“ a pověřuje starostu dalším jednáním. (aktualizovaná nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/179/2020 

RM schvaluje nepodání žádosti na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“ v rámci 4. 

výzvy PRV MAS Litomyšlsko z důvodu podpory jiného projektu (Stavební úpravy a přístavba 

multifunkčního objektu fary) v rámci stejné výzvy. RM bere na vědomí informace starosty, že 

bude možné využít připravený projekt v rámci jiného dotačního titulu v následujících letech. 

 

RM/180/2020 

RM schvaluje dohodu o spolupráci mezi městem a Římskokatolickou farností Proseč u Skutče 

v rámci projektu „Stavební úpravy a přístavba multifunkčního objektu fary“, podpisem dohody 

je pověřen starosta. (návrh dohody je přílohou zápisu) 

 

RM/181/2020 

RM schvaluje cenovou nabídku na výstavbu věže pro kameramana na městském fotbalovém 

areálu z důvodu nezbytné podmínky pro hraní fotbalových zápasů v krajském přeboru. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/182/2020 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč INSTAV Hlinsko a.s. (IČ: 



252 84 959) s nejnižší nabídkovou cenou 1.951.684,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky na 

akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“ a pořadí dalších 

uchazečů dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (protokol o otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek je přílohou zápisu) 

 

RM/183/2020 

RM schvaluje zrušení veřejné zakázky „Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“ 

z důvodu malého počtu uchazečů. (protokol o otevírání nabídek a posouzení a hodnocení 

nabídek je přílohou zápisu) 

 

RM/184/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1741/3 v k.ú. Proseč u Skutče na úřední desce 

na základě žádosti . (žádost 

je přílohou zápisu) 

 

RM/185/2020 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1846/16 v k.ú. Proseč u Skutče na úřední desce 

na základě žádosti . (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/186/2020 

RM schvaluje poskytnutí dotací v kompetenci rady: 

• Farní sbor ČCE v Proseči u Skutče (IČ: 60103281) ve výši 15.000,- Kč na pořádání 

letního dětského tábora a adventního koncertu. 

• Naše Martinice z.s. (IČ: 04392825) ve výši 10.000,- Kč na činnost spolku v roce 2020, 

pořádání sportovních a kulturních akcí. 

• Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Proseč u Skutče (IČ: 69839531) ve výši 

15.000,- Kč na činnost spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. 

• MPS, z.s. (IČ: 06560768) ve výši 5.000,- Kč na pořádání dvou týdenních turnusů Airsoft 

a Military campu pro děti a mládež v roce 2020. 

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Záboří (IČ: 60104929) ve výši 8.000,- Kč na 

pořádání akce pro děti a mládež – dětské odpoledne s hasiči. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 



RM/187/2020 

RM schvaluje poskytnutí finančních darů v kompetenci rady: 

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) ve výši 3.000,- Kč na 

pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v Miřetíně. 

• Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s. (IČ: 08751587) ve výši 3.000,- Kč na činnost 

mobilní hospicové péče. 

• Domov pod Kuňkou (IČ: 71176217) ve výši 3.000,- Kč na jednoho občana s trvalým 

pobytem v Proseči. 

• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče (IČ: 60102411) ve výši 5.000,- Kč na provozní 

náklady organizace. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

RM/188/2020 

RM neschvaluje z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2020 

následující žádosti o poskytnutí finančních příspěvků: 

• KONTAKT Ústí na Orlicí o. p. s. (Linka důvěry) (IČ: 61239488) 

• Domov seniorů Drachtinka (IČ: 27520269) 

• Linka bezpečí, z.s. (IČ: 61383198) 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 13. 7. 2020 

 

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

 

  místostarosta města: ………………………………………………. 




