
Zápis č. 14/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. června 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč  

 

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

 

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel), Stanislava Češková (matrikářka) 
 

14. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 7:00 hodin do 11:30 hodin. 

 

Program:    1.  Organizační záležitosti 

2. Přijetí dotace na akci „Sportovní hala Proseč“  

3. Cenová nabídka – VIA Consult a.s.  - Sportovní hala Proseč  

4. Cenová nabídka - Ing. Zdeněk Bednář – Sportovní hala Proseč  

5. Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby „Sportovní 

hala Proseč“ 

6. Zadávací a kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce “Sportovní hala 

Proseč“  

7. Stav financí v návaznosti na pokles ekonomiky a pandemii Covid - 19  

8. Možnosti financování investičních akcí v období 2020 - 2022  

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o.  

10. Cenová nabídka – EGRANT s.r.o. na akci „Kanalizace Proseč – VI. 

Etapa“  

11. Zařazení města do územní působnosti MAS Litomyšlsko na nové období 

2021 - 2027  

12. Zapojení města do projektu „Kameny zmizelých“  

13. Zapojení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč do projektu 

„Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 

II.“  

14. Přijetí věcných darů od   

15. Zotavovací akce pro děti na území město Proseč  

16. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 5. 2020  

17. Zveřejnění záměru odkupu části pozemku p.č. 1877 v k.ú. Proseč u 

Skutče  

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby – dešťová kanalizace – „Vyhlídka“ 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 14. zasedání Rady města Proseč konaného dne 11. června 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. 



 

Starosta města informoval členy rady, že se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu ve výši 20 

mil. Kč na akci „Sportovní hala Proseč“. Vzhledem k nastaveným termínům poskytovatelem dotace 

je nutné okamžité vypsání veřejné zakázky na zhotovitele, proto byla oslovena firma VIA Consult 

a.s. a na dotační management Ing. Zdeněk Bednář (EGRANT), oba oslovení dodali cenové nabídky 

nebo návrhy smluv ke schválení, město má s oběma subjekty kladné zkušenosti a spolupracovalo s 

městem na jiných projektech, starosta doporučuje schválit obě nabídky a zároveň schválit 

připravenou zadávací a kvalifikační dokumentaci a vyhlásit veřejnou zakázku. 

 

2. Přijetí dotace na akci „Sportovní hala Proseč“ (RM/139/2020) 

Rada města  

schvaluje 

přijetí dotace ve výši 20 mil. Kč ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa, 

prostředků Ministerstva financí ČR, na akci „Sportovní hala Proseč“. (sdělení o poskytnutí dotace a 

žádost o dotaci jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Cenová nabídka – VIA Consult a.s.  - Sportovní hala Proseč (RM/140/2020) 

 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku včetně návrhu smlouvy firmy VIA Consult a.s. (IČ: 25084275) na administrátora 

a komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení k veřejné zakázce „Sportovní hala 

Proseč“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Cenová nabídka - Ing. Zdeněk Bednář – Sportovní hala Proseč (RM/141/2020) 

Rada města  

schvaluje 



cenovou nabídku Ing. Zdeňka Bednáře (IČ: 74211749) na poradenské, analytické, konzultační 

služby a veškerou související administrativu akce „Sportovní hala Proseč“, objednávkou nebo 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby „Sportovní hala 

Proseč“ (RM/142/2020) 

Rada města  

schvaluje 

zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a dokumentace pro provedení stavby na akci 

„Sportovní hala Proseč“ firmou APOLO CZ s.r.o. (IČ: 27492851), objednávkou a dalším jednáním 

je pověřen starosta. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Zadávací a kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce “Sportovní hala 

Proseč“ (RM/143/2020) 

Rada města  

schvaluje 

zadávací a kvalifikační dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na akci „Sportovní 

hala Proseč“, dalším jednáním je pověřen starosta a zástupce zadavatele –firma VIA Consult a.s. 

(IČ: 25084275). (zadávací a kvalifikační dokumentace jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Stav financí v návaznosti na pokles ekonomiky a pandemii Covid - 19 

(RM/144/2020) 

Rada města  

bere na vědomí 



informace starosty města o stavu financí města v roce 2020 v návaznosti na pokles ekonomiky a 

pandemii Covid-19, kdy se předpokládá výrazný pokles daňových příjmů ve výši až 9,5 mil. Kč pro 

město Proseč v roce 2020 oproti původní predikci MF ČR. (RUD kalkulačka k 06/2020 je přílohou 

zápisu) 

 

8. Možnosti financování investičních akcí v období 2020 - 2022 (RM/145/2020) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty města o možnostech financování investičních akcí města v období 2020 až 2022, 

dalším jednáním a přípravou podkladů pro rozhodnutí finančního výboru, rady města a 

zastupitelstva města je pověřen starosta a radní Šenkýř. 

 

Starosta města informoval členy rady, že MZe požaduje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s 

dodavatelskou firmou na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“, který bude řešit rozdělení 

uznatelných a neuznatelných částí v rámci dotačního programu MZe. Návrh dodatku č. 1 SoD 

předkládá ke schválení. Zároveň starosta předkládá cenovou nabídku firmy EGRANT na dotační 

management spojený s touto akcí. 

 
 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o. (RM/146/2020) 

Rada města  

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o. (IČ: 24135658) na akci 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“, předmětem dodatku je rozdělení uznatelných a neuznatelných 

částí v rámci dotačního programu MZe, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

10. Cenová nabídka – EGRANT s.r.o. na akci „Kanalizace Proseč – VI. Etapa“ 

(RM/147/2020) 

Rada města  



schvaluje 

cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o. (IČ: 03165400) na poradenské, analytické, konzultační 

služby a veškerou související administrativu akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“, objednávkou 

nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že se blíží nové programovací období EU a vzhledem 

k nutnosti přípravy nové SCLLD v rámci MAS Litomyšlsko je nutné se oficiálně vyjádřit k připojení 

do územní působnosti, jedině tak bude moci město samo a subjekty se sídlem na jeho území žádat o 

dotační prostředky z MAS v letech 2021 až 2027.  

 

11. Zařazení města do územní působnosti MAS Litomyšlsko na nové období 

2021 - 2027 (RM/148/2020) 

Rada města  

schvaluje 

zařazení města Proseč do územní působnosti MAS Litomyšlsko na nové programovací období EU 

2021–2027, podpisem souhlasu je pověřen starosta. (žádost MAS Litomyšlsko o vyjádření zapojení 

města je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Zapojení města do projektu „Kameny zmizelých“ (RM/149/2020) 

Rada města  

bere na vědomí 

 

informace starosty a matrikářky Stanislavy Češkové k projektu „Kameny zmizelých“ a  

schvaluje  

zapojení města Proseč do projektu „Kameny zmizelých“ včetně pořízení prvních 7 ks kamenů 

Stolpersteine se jmény členů rodiny Kopperlovi, která zahynula v koncentračních táborech během 

2. světové války, slavnostní odhalení kamenů proběhne 31. 8. 2020. Dalším jednáním s autory 



projektu a přípravou umístění kamenů na území města je pověřen starosta a matrikářka. (informace 

o projektu a návrh kamenů je přílohou zápisu)   

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Zapojení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč do projektu „Potravinová 

pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II.“ (RM/150/2020) 

Rada města  

schvaluje 

souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč do 

projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici 

partnera s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 

nouzi v Pardubickém kraji II“. (souhlas je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Přijetí věcných darů od  (RM/151/2020) 

Rada města  

schvaluje 

přijetí věcných darů, televizor LG v hodnotě 3.000,- Kč a stojanová vrtačka Asist v hodnotě 4.000,- 

Kč, od  pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Proseč. (2 darovací smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Zotavovací akce pro děti na území město Proseč (RM/152/2020) 

Rada města  

bere na vědomí 

ohlášení zotavovací akce pro děti na území města Proseč dle přílohy. (ohlášení je přílohou zápisu) 

 



16. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 5. 2020 (RM/153/2020) 

Rada města  

bere na vědomí 

plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 5. 2020 v konsolidovaných příjmech 19.992.611,30 Kč a 

konsolidovaných výdajích 19.350.231,85 Kč. (výkaz hodnocení plnění rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

17. Zveřejnění záměru odkupu části pozemku p.č. 1877 v k.ú. Proseč u Skutče 

(RM/154/2020) 

Rada města  

schvaluje 

zveřejnění záměru odkupu části pozemku p.č. 1877 v k.ú. Proseč u Skutče (cesta za domy) 

z majetku města. (žádost včetně zákresu jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby – dešťová kanalizace – „Vyhlídka“ (RM/155/2020) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – dešťová 

kanalizace v rámci výstavby infrastruktury sídliště „Vyhlídka“ s 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 
 
 
 
 

V Proseči 11. 6. 2020 

    starosta města: ……………………………………… 




