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USNESENÍ č. 5/2020 

Z 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 2. září 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Proseč 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

ZM/78/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/RM/2020 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/79/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/RM/2020 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/80/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/81/2020 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020 v konsolidovaných 

příjmech 29.012.861,85 Kč a konsolidovaných výdajích 31.273.841,84 Kč. (plnění rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

 

ZM/82/2020 

ZM schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku z let 2006 a 2011 formou 

„zmařené investice“: 

• Byty u koupaliště – 12 b.j. (45.256,- Kč), 2006 

• Přestavba čp. 59 (120.000,- Kč), 2011 

(seznam nedokončeného DHM k vyřazení je přílohou zápisu) 
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ZM/83/2020 

ZM ověřuje po projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Proseč její soulad s Politikou 

územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým 

krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého 

Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Proseč, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 

53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. Zastupitelstvo města Proseč po ověření neshledalo žádný rozpor. 

 

ZM/84/2020 

ZM souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 2 územního plánu Proseč, s 

vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

 

ZM/85/2020 

ZM příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 55 ve spojení s § 

54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy – 

změnu č. 2 územního plánu Proseč.  

 

ZM/86/2020 

ZM schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „Veřejné osvětlení 

Paseky“ mezi městem Proseč a , 

jejíž součástí je souhlas  s vedením kabelového vedení a umístěním stožárů 

VO přes jeho pozemky p.č. 1539/8, 1837/1 a 1534 vše k.ú. Paseky u Proseče a vyjádření 

souhlasu města s prodejem části pozemků p.č. 1578/5 a 1578/6 vše k.ú. Záboří u Proseče o 

výměře cca 380 m2. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

ZM/87/2020 

ZM ruší část usnesení č. ZM/154/2019 z usnesení Zastupitelstva města Proseč č. 6/2019 ze 

dne 10. 12. 2019 z důvodu nesplnění podmínek – neuzavření smlouvy budoucí kupní včetně 

složení zálohy. 
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ZM/88/2020 

ZM ruší část usnesení č. ZM/145/2019 a část usnesení č. ZM/152/2019 z usnesení 

Zastupitelstva města Proseč č. 6/2019 ze dne 10. 12. 2019 z důvodu stornování žádosti. 

 

ZM/89/2020 

ZM schvaluje metodiku prodeje stavebních parcel pro individuální výstavbu RD lokality 

„Čechalova“ a Větrná II“, včetně podmínek prodeje a ceny za 1 m2, která je stanovena na 

1.299,- Kč s DPH (1.074,- Kč bez DPH). (metodika je přílohou zápisu) 

 

ZM/90/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 o výměře 886 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 

599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň 

z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 

následně kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/91/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/34 o výměře 821 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 

včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí 

nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/92/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/40 o výměře 1 337 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. 

Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí 

kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen 

starosta. (žádost je přílohou zápisu) 
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ZM/93/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/49 o výměře 759 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- 

Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí 

nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/94/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1741/3 o výměře 662 m 2 v k. ú. Proseč u Skutče, jehož 

vlastníkem je Město Proseč , 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, správní poplatek za zápis vkladu 

do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/95/2020 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1877 k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 30 m2, jehož 

vlastníkem je Město Proseč , 

 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2. Náklady na zhotovení 

geometrického plánu, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí 

nemovitých věcí hradí kupující. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/96/2020 

ZM schvaluje prodej pozemků v lokalitě „ČECHALOVA“ p. č. 1834/21 o výměře 187 m2 a p. 

č. 1861/5 o výměře 339 m2 v k. ú. Proseč u Skutče, jejichž vlastníkem je Město Proseč 

 za cenu 340,- Kč/m2 dle znaleckého 

posudku č. 047/676/2019. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí strany 

rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí strana kupující. 
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ZM/97/2020 

ZM schvaluje odkup pozemků v lokalitě „ČECHALOVA“ p. č. 1834/3 o výměře 139 m2 a p. 

č. 1849/2 o výměře 190 m2 v k. ú. Proseč u Skutče od 

 za cenu 340,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 047/676/2019. Správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem. Daň z nabytí 

nemovitých věcí hradí strana kupující. 

 

ZM/98/2020 

ZM neschvaluje směnu části pozemku p. č. 1075/7 v k. ú. Miřetín, jehož vlastníkem je Město 

Proseč za část pozemku p. č. 1077/7 v k. ú. Miřetín jehož vlastníky jsou 

. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/99/2020 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 2977/15 v k. ú. Česká Rybná, jehož vlastníkem je 

Město Proseč  za dohodnutou cenu 30,- 

Kč/m2. Náklady na zhotovení geometrického plánu, správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí strana 

kupující. 

 

ZM/100/2020 

ZM schvaluje odkup části pozemku p. č. 110 v k. ú. Česká Rybná, jehož vlastníkem je 

 za dohodnutou cenu 30,- Kč/m2. Náklady na zhotovení 

geometrického plánu, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí strany 

rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí strana kupující. 

 

ZM/101/2020 

ZM projednalo 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. (petice a odpověď DI Policie ČR jsou přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 2. 9. 2020 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 




