
Zápis č. 16/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. července 2020 v kanceláři 

starosty města 

 

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

Hosté: Karel Hloušek (zastupitel) 

16. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:30 hodin. 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Proseč ke dni 30. 6. 2020  

3. Odměna pro ředitele ZŠ a MŠ Proseč  

4. Dotované obědy pro žáky školy  

5. Přijetí investiční dotace na dopravní automobil SDH Záboří  

6. Připojení města k petici o kompenzaci 500 Kč na obyvatele pro kraje ČR  

7. Petice občanů za dodržování dopravních předpisů 

8. Prominutí stočného z důvodu havárie  

9. Dopis právního zástupce ve věci směny pozemků v k.ú. Miřetín  

10. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1075/7 k.ú. Miřetín  

11. Revokace části usnesení rady č. 1/2020 ze dne 14. 1. 2020  

12. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2020  

13. Příprava akce VO Paseky – majetkoprávní vztahy  

14. Nepodání žádosti na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“  

15. Dohoda o spolupráci mezi městem a Římskokatolickou farností Proseč u 

Skutče  

16. Cenová nabídka na výstavbu věže pro kameramana  

17. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové hry za Sokolovnou v Proseči“  

18. Zrušení VZ „Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“  

19. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1741/3 v k.ú. Proseč u Skutče  

20. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1846/16 v k.ú. Proseč u Skutče  

21. Poskytnutí dotací v kompetenci rady města  

22. Poskytnutí finančních darů v kompetenci rady města  

23. Neposkytnutí finančních prostředků 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 16. zasedání Rady města Proseč konaného dne 13. července 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. Plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Proseč ke dni 30. 6. 2020 (RM/167/2020) 

Rada města  

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) 

 

Starosta města informoval členy rady, že od ředitele příspěvkové organizace obdržel žádost 

adresovanou členům rady o poskytnutí odměny za období první poloviny kalendářního roku 2020, 

za stejné období bude ředitel rozdělovat také odměny pedagogickým a nepedagogickým 

pracovníkům. Na základě proběhlé diskuze se rada většinou shodla, že schválí odměnu, avšak 

v nižší výši, která více odpovídá schvalovaným odměnám vedoucích pracovníků města. 

 

3. Odměna pro ředitele ZŠ a MŠ Proseč (RM/168/2020) 

Rada města  

schvaluje 

odměnu na základě žádosti za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč pro ředitele Mgr. Josefa Roušara ve výši .  

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Hurych), Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že z důvodu zajištění školní družiny o prázdninách je nutné vyřešit 

obdobnou cenu obědů pro žáky umístěné ve školní družině. Obědy budou vařeny ve školní kuchyni 

mateřské školy zároveň s obědy pro děti v MŠ a pro zaměstnance školy.  

 

4. Dotované obědy pro žáky školy (RM/169/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že se nově podařilo získat na pořízení nového DA pro JSDH 

Záboří finanční podporu ve výši 300 tisíc korun z rozpočtu Pardubického kraje. Předchozí podpora 

z Ministerstva vnitra ČR je 450 tisíc korun. Celkově činí dotační podpora na pořízení nového 

automobilu 750 tisíc korun, což při vysoutěžené ceně 1.009.344 Kč činí 74,3 %. 

 

5. Přijetí investiční dotace na dopravní automobil SDH Záboří (RM/170/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval, že díky podpoře krajů se podařilo obcím v rámci náhrady získat 1200 

Kč na obyvatele, o které přišla v rámci kompenzačního bonusu pro podnikatele, bohužel Vláda ČR 

zcela opomenula náhradu řešit také pro kraje. Připravovaná zákonodárná iniciativa Pardubického 

kraje a hejtmana Martina Netolického má za cíl, všem krajům vrátit alespoň 500 Kč na obyvatele. 

Starosta doporučuje petici podepsat a snahu našeho kraje podpořit. 

 

6. Připojení města k petici o kompenzaci 500 Kč na obyvatele pro kraje ČR 

(RM/171/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

Starosta města informoval členy rady, že město Proseč dne 24. 6. 2020 převzalo petici občanů, 

prostřednictvím které žádají, aby město Proseč učinilo veškeré možné kroky k dodržování předpisů 

ve městě Proseč na místní komunikaci – ulice Pasecká, navrhované řešení je úsekový radar. 

Starosta dále členy rady informoval, že dne 2. 7. 2020 zaslal petici s průvodním dopisem a žádostí o 

součinnost DI Policie ČR, odpověď přišla 9. 7. 2020. 

 

7. Petice občanů za dodržování dopravních předpisů (RM/172/2020) 

Rada města  

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.  

Rada města  

navrhuje  

zařadit projednání petice i na nejbližším jednání zastupitelstva města. (petice a odpověď DI Policie 

ČR jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Zastupitel Hloušek informoval členy rady, že byla doručena žádost o prominutí stočného z důvodu 

havárie, záležitost byla konzultována se zástupci Vodárenské společnosti Chrudim, která hodnoty 

potvrdila, je proto navrženo žádosti vyhovět. 

 

8. Prominutí stočného z důvodu havárie (RM/173/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že bylo datovou schránkou doručeno oznámení o převzetí právního 

zastoupení manželů , bytem Miřetín, ve věci směny pozemku, jehož záměr rada odmítla 

zveřejnit v RM č. 21/2019 (RM/316/2019) a navrhovanou směnu neschválením záměru rovnou 

odmítla. Starosta města zaslal materiály k případu na Ministerstvo vnitra ČR s žádostí o stanovisko, 



zda je povinností nebo právem rady zveřejnění záměru. Z odpovědi Ministerstva vnitra citujeme: 

„…zájem o převod obecního majetku automaticky nevyvolává povinnost obce zveřejnit tento záměr 

v souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích.“, na to navazují další pasáže stanoviska, ze kterých 

vyplývá, že rada města nemá žádnou povinnost každou doručenou žádost zveřejnit. Přesto se rada 

po diskuzi shodla zveřejnit záměr na úřední desce a ponechat projednání a případné odmítnutí na 

zastupitelstvu města. 

 

9. Dopis právního zástupce ve věci směny pozemků v k.ú. Miřetín 

(RM/174/2020) 

Rada města  

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) 

 

10. Zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1075/7 k.ú. Miřetín (RM/175/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že SDH Miřetín zakoupila kvalitnější reproduktory a 

vzhledem ke skutečnosti, že schválená částka v usnesení rady č. 1/2020 zatím ještě nebyla smluvně 

řešena a vyplacena, byla SDH Miřetín doručená opravená žádost s navýšenou částkou. Starosta 

doporučuje příspěvek a jeho výši 3.000 Kč (původně 2.000 Kč) podpořit. 

 

11. Revokace části usnesení rady č. 1/2020 ze dne 14. 1. 2020 (RM/176/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2020 (RM/177/2020) 

Rada města  

schvaluje 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k dohodě s  ve věci přípravy akce VO 

Paseky, protože navržená varianta A) a B) na minulém jednání rady města zatím nebyla 

akceptována jako přijatelná, navrhuje starosta připravit a nabídnout ještě variantu C). Starosta 

upozorňuje, že chybějící souhlas znemožňuje realizovat akci VO Paseky v plném rozsahu a je 

možné, že nebude moci být řešena spodní část Pasek a veřejné osvětlení skončí u parku Gen. 

Svatoně a kpt. Sošky. 

 

13. Příprava akce VO Paseky – majetkoprávní vztahy (RM/178/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že zástupci místní římskokatolické farnosti požádali město o 

podporu svého projektu v rámci 4. výzvy PRV MAS Litomyšlsko a článku 20. Město plánovalo podat 

žádost v rámci stejné výzvy na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“, vzhledem k velmi 

omezené alokaci finančních prostředků v rámci této výzvy se členové rady shodli, že upřednostní 

projekt farnosti a pro akci města zkusí využít jiný vhodný dotační titul (např. Ministerstvo kultury 

ČR nebo fondy EU 2021-2027). Starosta navrhuje vyjádření podpory potvrdit uzavřením dohody o 

spolupráci. 

 



14. Nepodání žádosti na akci „Modernizace městské knihovny Proseč“ 

(RM/179/2020) 

Rada města  

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.  

Rada města 

bere na vědomí  

informace starosty, že bude možné využít připravený projekt v rámci jiného dotačního titulu 

v následujících letech. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Dohoda o spolupráci mezi městem a Římskokatolickou farností Proseč u 

Skutče (RM/180/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že z důvodu A-tým FK Proseč postoupil do vyšší soutěže, krajského 

přeboru, je nezbytnou podmínkou živý online přenos zápasů a s tím je spojené zlepšení zázemí 

vytvořením nového místa pro kameramana. Vzhledem k tomu, že město je vlastníkem městského 

fotbalového areálu a věž je pevná stavba je nutné pořízení a výstavbu věže uhradit z rozpočtu 

města. Zároveň se jedná o podporu reprezentace města.  

 

16. Cenová nabídka na výstavbu věže pro kameramana (RM/181/2020) 

Rada města  

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) 



Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že skončila veřejná zakázka na akci „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové hry za Sokolovnou v Proseči“, celkem byly podány 4 nabídky, všechny překročily 

zadavatelem stanovenou předpokládanou hodnotu 1.500.000 Kč bez DPH (cenové nabídky jsou od 

1.951684, - Kč až 2.551.047, - Kč bez DPH). Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s uchazečem, který 

podal nejnižší nabídku, firmou INSTAV Hlinsko a.s., a to i vzhledem k faktu, že výběrové řízení 

nastavilo pro město zajímavé platební podmínky (platba za plnění až červenec 2021). 

 

17. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové 

hry za Sokolovnou v Proseči“ (RM/182/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že skončila veřejná zakázka na akci „Sociální zázemí pro sportovní 

hřiště v České Rybné“. Vzhledem ke skutečnosti, že byla podána pouze jediná nabídka navrhuje 

starosta zrušení veřejné zakázky a zvážení dalšího pokračování a financování této akce. 

 

18. Zrušení VZ „Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“ 

(RM/183/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



19. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1741/3 v k.ú. Proseč u Skutče 

(RM/184/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

20. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1846/16 v k.ú. Proseč u Skutče 

(RM/185/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města projednala a vyhodnotila všechny doručené žádosti o finanční příspěvek, vzhledem 

k omezeným finančním prostředkům v rozpočtu města v roce 2020 bylo nutné části žádostí 

nevyhovět, případně poskytnout žadatelům nižší podporu. 

 

21. Poskytnutí dotací v kompetenci rady města (RM/186/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Poskytnutí finančních darů v kompetenci rady města (RM/187/2020) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

23. Neposkytnutí finančních prostředků (RM/188/2020) 

Rada města  

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) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči 13. 7. 2020 

    starosta města: ……………………………………… 




