
     Zápis č. 20/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 27. srpna 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

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

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Přijetí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb včetně uzavření 

dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem  

3. Přijetí individuální investiční dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit na 

akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“  

4. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci „Šumsadu 2020“  

č. KH/20/23714 s Pardubickým krajem  

5. Přijetí individuální neinvestiční dotace na „Odstranění znečištění a závad na 

komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s 

výstavbou D35“, včetně uzavření smlouvy č. ODSH/20/23707 s Pardubickým krajem  

6. Přijetí účelové dotace na „Pořízení radiostanic s příslušenstvím a dýchací techniky 

s příslušenstvím“, včetně uzavření smlouvy č. OKŘ/20/23518 s Pardubickým krajem  

7. Dopis z Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje s 

oznámením o nevyhovění žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“  

8. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro 

děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

9. Jmenování členů Školské rady za zřizovatele příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Proseč  

10. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2020  

11. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020  

12. Zápis o výsledku kontroly ze dne 25. 8. 2020 nahrazující interní audit v souladu 

se zákonem  



13. Poskytnutí věcných darů pro vítěze, spojených s reprezentací města, v rámci 

soutěže „Extraliga ČR a okresní liga Svitavska v požárním útoku“  

14. Žádost firmy ERGOTEP o umístění reklamního banneru z PVC o rozměru 3x1 m  

15. Cenová nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu krytů místních 

komunikací  

16. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle soupisu  

17. Cenovou nabídku InTePro s.r.o. na technický dozor investora a koordinátora 

BOZP akce „Sportovní hala Proseč“ 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 20. zasedání Rady města Proseč konaného dne 27.  srpna 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 města, že Stanislava Češková, zodpovědná za Pečovatelskou 

službu Proseč, společně se starostou podali žádost v dotačním řízení na navýšení finančního 

příspěvku na provoz a činnost pečovatelské služby, kterou zřizuje a provozuje jako svou organizační 

složku město Proseč. Žádost byla úspěšná, přijetí navýšení financí je nutné řešit uzavřením dodatku 

již ke stávající smlouvě. 

 

2. Přijetí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb včetně uzavření 

dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/20/20400 s Pardubickým krajem (RM/214/2020) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 

OSV/20/20400 s Pardubickým krajem, podpisem dodatku smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

dodatku je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



Starosta města informoval členy rady města, že město bylo úspěšné se svou individuální žádostí o 

dotaci na rekonstrukci hřiště za Sokolovnou určené pro míčové hry. Z pohledu kraje jde o velmi 

vstřícný krok, přestože dotace pokrývá asi 13 procent investice. Radní navrhují zkusit ještě 

kofinancování řešit podáním dotace v rámci DT Podpory rozvoje regionů 2021, který bude 

vypisovat na podzim MMR. 

 

3. Přijetí individuální investiční dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ 

(RM/215/2020) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí individuální investiční dotace ve výši 300.000 Kč v oblasti sportu a volnočasových aktivit na 

akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“, včetně uzavření 

smlouvy č. OKSCR/20/23586 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že hejtman Pardubického kraje kromě záštity letošního 

ročníku podpořil konání našeho festivalu částkou 30 tisíc korun, kterou nedávno schválilo také 

Zastupitelstvo Pardubického kraje, smlouva o poskytnutí příspěvku je nyní předkládána. 

 

4. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci „Šumsadu 2020“  

č. KH/20/23714 s Pardubickým krajem (RM/216/2020) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu č. KH/20/23714 s Pardubickým krajem o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč 

na akci „Šumsadu 2020“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal 

Kortyš zajistil pro dotčené obce, přes které jezdí doprava s materiálem na výstavbu dálnice D35 

dotaci na čištění a opravu poničených komunikací. Dotace včetně návrhu smlouvy je předkládána. 



5. Přijetí individuální neinvestiční dotace na „Odstranění znečištění a závad na 

komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v 

souvislosti s výstavbou D35“, včetně uzavření smlouvy č. ODSH/20/23707 s 

Pardubickým krajem (RM/217/2020) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí individuální neinvestiční dotace ve výši 182.000 Kč na „Odstranění znečištění a závad na 

komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou 

D35“, včetně uzavření smlouvy č. ODSH/20/23707 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že z krizového řízení Pardubického kraje byla 

rozdělena dotace mezi členy IZS na věcné vybavení. Město uspělo se svou žádostí a obdrželo 70 % 

dotaci na pořízení radiostanice pro lepší komunikaci se složkami IZS a vyváděcích dýchacích 

masek. 

 

6. Přijetí účelové dotace na „Pořízení radiostanic s příslušenstvím a dýchací 

techniky s příslušenstvím“, včetně uzavření smlouvy č. OKŘ/20/23518 s 

Pardubickým krajem (RM/218/2020) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelové dotace ve výši 43.000 Kč na „Pořízení radiostanic s příslušenstvím a dýchací 

techniky s příslušenstvím“, včetně uzavření smlouvy č. OKŘ/20/23518 s Pardubickým krajem, 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že obdržel písemnou informaci z Pardubického kraje o 

vyčerpání alokace na rekonstrukci vodovodů a kanalizací v roce 2020 a přesunutí již podané 

žádosti o kofinancování akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ mezi žádosti, které budou hodnoceny 

v roce 2021. 



7. Dopis z Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje s 

oznámením o nevyhovění žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Proseč – VI. 

etapa“ (RM/219/2020) 

Rada města 

bere na vědomí 

dopis z Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje s oznámením o nevyhovění 

žádosti o dotaci ve výši 470.000 Kč na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ a přesunu žádosti mezi 

akce, které budou řešeny z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2021. (dopis je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že příspěvková organizace si zajistila dotaci na obědy 

pro potřebné děti v rámci charitativního projektu. Rada by měla jako zástupce zřizovatele dle 

zákona přijetí dotace schválit. Stejné schválení proběhlo v několika posledních letech. 

 

8. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu 

,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (RM/220/2020) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelové daru ve výši 32.148,- Kč pro rok 2020 a 50.337,- Kč pro rok 2021 na obědové služby 

v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 

2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouvy 

a žádost jsou přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že v návaznosti na končící funkční období členů 

školské rady příspěvkové organizace města navrhuje jmenovat radou města do školské rady za 

zřizovatele starostu města a jednoho člena rady. 

 

 

 

 



9. Jmenování členů Školské rady za zřizovatele příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Proseč (RM/221/2020) 

Rada města 

jmenuje 

v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za zřizovatele do Školské rady 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČ: 75018772) s účinností od  

27. 8. 2020 do 31. 12. 2022 starostu města Ing. Jana Macháčka a člena rady města Jana Poslušného. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 (RM/222/2020) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020 (RM/223/2020) 

Rada města 

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). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Zápis o výsledku kontroly ze dne 25. 8. 2020 nahrazující interní audit v 

souladu se zákonem (RM/224/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

zápis o výsledku kontroly ze dne 25. 8. 2020 nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 

320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty 

města Proseč, Ing. Jana Macháčka. (zápis je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta města obdržel žádost od SDH Zderaz o poskytnutí věcných cen pro soutěž v požárním 

útoku, která se bude konat 5. 9. 2020 a navrhuje členům rady vyhovět této žádosti s cílem pomoci 

aktivnímu spolku v regionu se sídlem v sousední obci a zároveň propagovat město na akci a na 

tištěných materiálech akce. 

 

13. Poskytnutí věcných darů pro vítěze, spojených s reprezentací města, v rámci 

soutěže „Extraliga ČR a okresní liga Svitavska v požárním útoku“ 

(RM/225/2020) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí věcných darů pro vítěze, spojených s reprezentací města, v rámci soutěže „Extraliga ČR 

a okresní liga Svitavska v požárním útoku“, která se uskuteční 5. 9. 2020 ve sportovním areálu 

Zderaz. (plakát akce je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města obdržel žádost od místní firmy ERGOTEP o umístění reklamního banneru na plotě 

Rychtářových sadů a navrhuje členům rady vyhovět žádosti s umístěním nejpozději do 31. 5. 2021. 

Pro pokračování bude nutné podat novou žádost, případně jednat o nových podmínkách umístění 

na stejném nebo jiném místě. 

 

14. Žádost firmy ERGOTEP o umístění reklamního banneru z PVC o rozměru 

3x1 m (RM/226/2020) 

Rada města 

schvaluje 

žádost firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815) o umístění reklamního banneru z PVC o 

rozměru 3x1 m s textem „Prodejní centrum, 350 m, ERGOTEP“ na plot městského parku 

Rychtářovy sady. Banner bude umístěn na náklady žadatele, doba umístění banneru je stanovená do 

31. 5. 2021, poplatek za umístění se řídí platnou obecně závaznou vyhláškou města. (žádost je 

přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Místostarosta města zajistil cenovou nabídku na opravu komunikace za městským úřadem a zároveň 

splnil úkol stanovený na minulých jednáních rady města zajistit nabídku na položení nového 

povrchu komunikace v části ulice Za Okály, ke kterému se zavázalo zastupitelstvo města smlouvou 

ze dne 11. 9. 2018 o podmínkách budování infrastruktury rozšíření. Město má závazek vyplývající 

z této smlouvy, a to prodloužení místní komunikace na p.p.č. 1963/2 k.ú. Proseč u Skutče minimálně 

až na konec nově zřízeného sjezdu a zároveň instalaci odvodňovacího kanálu mezi pozemky p.č. 

1963/2 a 1035/13 vše k.ú. Proseč u Skutče, a to do termínu 10/2020. 

15. Cenová nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu krytů 

místních komunikací (RM/227/2020) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599) na opravu krytů místních 

komunikací (za městským úřadem, část ulice Za Okály), objednávkou nebo uzavřením smlouvy o 

dílo je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že je třeba průběžně z evidence rozpracovaných projektů, 

především z evidence nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, vyřazovat akce, u nichž se 

nepředpokládá již další investice, a u kterých je předpoklad dalšího pokračování nulový. Tyto 

nedokončené investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny a nebude se v nich dále 

pokračovat, označujeme dle zákona jako tzv. zmařené investice. K ukončení je předkládaný projekt 

z roku 2006, který předpokládal s výstavbou dalších 12 nájemních bytů, bohužel nebyl vypsán 

vhodný dotační titul a projekt se tak nerealizoval. Druhý projekt navržený k ukončení je revitalizace 

bývalého kulturního domu, resp. Orlovny, čp. 59 na náměstí Dr. Tošovského, kdy v roce 2011 došlo 

k uzavření dohody o převodu Orlovny do majetku města (dohoda ze dne 18. 7. 2011 je také přílohou 

zápisu). Město v roce 2011 řešilo chybějící kulturní stánek. Orlovna byla tehdy v majetku Orla a 

Sokolovna v majetku Sokola, oba objekty chátraly a město do nich nemohlo investovat finanční 

prostředky. Řešením bylo vystavět zcela nový objekt na „zelené louce“ nebo získat odkoupením 

nebo převodem jeden z těchto objektů do majetku města. V roce 2011 rada města rozhodla, že 

objekt Orlovny je sice v horším stavu, ale umístěním a sousedstvím s muzeem (potenciál rozšiřování 

muzea) byl vyhodnocen jako vhodnější. Město se zavázalo v rámci dohody a jednání o převodu 

nemovitosti připravit koncepční návrhy řešení rekonstrukce, k tomu bylo třeba geodeticky zaměřit 

celý objekt a jeho blízké okolí. Vznikla podrobná studie včetně vizualizací zpracovaná Ing. Arch. 



Maléřem. Nakonec však dohoda nebyla naplněna, přestože byl předložen kvalitní materiál k jednání 

a vyvinuto velké úsilí, protože převod nebyl schválen ústředím Orla v Brně. Po ukončení jednání 

s TJ Orel Proseč bylo zahájeno jednání s TJ Sokol Proseč, které skončilo díky vstřícnosti a 

pochopení záměrů města pro občany úspěšně (v roce 2014 byla Sokolovna bezúplatně převedena do 

majetku města a v letech 2015-2017 rekonstruována). V současné době není potřeba pokračovat 

v tomto projektu rekonstrukce čp. 59, protože potřeby města jsou naplněny rekonstrukcí jiného 

objektu, a navíc objekt zůstává stále v majetku TJ Orel Proseč. 

 

16. Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle soupisu 

(RM/228/2020) 

Rada města 

schvaluje 

vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle soupisu a předkládá ho k projednání 

a schválení zastupitelstvu města. (soupis DHM je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města zajistil od Ing. Jana Svobody (InTePro s.r.o.) cenovou nabídku na technický dozor 

investora a koordinátora BOZP akce „Sportovní hala Proseč“. Vzhledem k vysoké náročnosti akce, 

blížícímu se termínu podpisu smlouvy a nutnosti rychlého zahájení akce doporučuje starosta 

pokračovat ve spolupráci s osvědčenými a zkušenými odborníky. Nabídková cena odpovídá 

náročnosti, podmínkám, termínům a rozsahu stavebních prací. 

 

17. Cenovou nabídku InTePro s.r.o. na technický dozor investora a 

koordinátora BOZP akce „Sportovní hala Proseč“ (RM/229/2020) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku InTePro s.r.o. (IČ: 08570558) na technický dozor investora a koordinátora BOZP 

akce „Sportovní hala Proseč“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 

 


