
     Zápis č. 21/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. září 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč v 7:00 hodin 

 

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

21. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:00 hodin 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Protokol o otevírání obálek v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“  

3. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“  

4. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“  

5. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2020  

6. Změna místa OVK č. 1 (Proseč) pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 

konané ve dnech 2. a 3. října 2020  

7. Záměr prodeje pozemků p. č. 10 a 4 v k. ú. Záboří u Proseče  

8. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí  

9. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče  

10. Dopis občanů obce Bor u Skutče s žádostí o opravu místní komunikace vedoucí z 

Proseče do osady Pasíčka  

11. Řádná inventarizace majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2020  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 21. zasedání Rady města Proseč konaného dne 21. září 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 dne 7. 9. 2020 v 10 hodin skončil termín pro podání 

nabídek na akci „Dětské hřiště Proseč“, na kterou se podařilo získat dotaci z MMR ve výši 70 

procent z vysoutěžené ceny. Výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele a bylo otevřené. 

Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy LUNA PROGRESS s.r.o. (IČ: 28080602), FLORA 

SERVIS s.r.o. (IČ: 28341627) a Bonita Group Service s.r.o. (IČ: 27738795). Nejnižší nabídkovou 

cenu 762.070,10 Kč včetně DPH dodala firma Bonita Group Service, oproti předpokládané ceně 

966.000 Kč se podařilo snížit veřejnou zakázkou o více než 20 procent. Starosta města informoval 

členy rady města, že je nutné nejpozději do 30. 9. 2020 odeslat na MMR podepsanou smlouvu o dílo 

včetně dalších podkladů nutných pro vydání RoPD, proto navrhuje po prostudování dokumentů 

schválit výběr nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu s firmou, která dodala nejnižší nabídkovou 

cenu.  

2. Protokol o otevírání obálek v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“ 

(RM/230/2020) 

Rada města 

bere na vědomí 

protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, k veřejné zakázce „Dětské hřiště Proseč“. (protokol a zpráva jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“ 

(RM/231/2020) 

Rada města 

schvaluje 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník Bonita Group Service s.r.o. 

(IČ: 27738795) s nejnižší nabídkovou cenou 762.070,10 Kč včetně DPH v rámci veřejné zakázky 

„Dětské hřiště Proseč“ a pořadí dalších uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. 

(rozhodnutí o výběru dodavatele je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



4. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“ 

(RM/232/2020) 

Rada města 

ukládá 

starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dětské hřiště 

Proseč“ po doložení všech potřebných náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o 

dílo na profilu zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města odůvodnil členům rady jednotlivé položky předkládaného rozpočtového opatření. 

5. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2020 (RM/233/2020) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/RM/2020 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na základě současné epidemické situace se členové rady shodli na přesunu místa okrskové volební 

komise z č.p. 344 do sousední nemovitosti č.p. 70, která je také v majetku města a pro voliče nebude 

tedy změna znamenat žádné komplikace. 

6. Změna místa OVK č. 1 (Proseč) pro volby do Zastupitelstva Pardubického 

kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 (RM/234/2020) 

Rada města 

schvaluje 

změnu místa okrskové volební komise č. 1 (Proseč) pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 

konané ve dnech 2. a 3. října 2020 z adresy Dům s pečovatelskou službou, Školní čp. 344 na novou 

adresu Městská knihovna Proseč, Školní čp. 70 z důvodu ochrany obyvatelstva nacházející se 

v rizikové skupině v souvislosti s rozšiřující se nákazou Covid-19. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta města předložil došlé žádosti. Jednu žádost o odkup pozemku a dvě žádosti o 

pronájem části obecních pozemků. Rada se shodla na zveřejnění jednotlivých záměrů na úřední 

desce, aby mohly být po řádném zveřejnění projednány v orgánech města. 

 



7. Záměr prodeje pozemků p. č. 10 a 4 v k. ú. Záboří u Proseče (RM/235/2020) 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 10 a 4 v k. ú. Záboří u Proseče na základě žádosti na 

úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí (RM/236/2020) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 60 m2 na základě 

žádosti na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti:  

 

 

9. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče 

(RM/237/2020) 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 42 

m2 na základě žádosti na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil členům rady dopis, který obdržel od „občanů Pasíček“. Na žádosti není 

uvedeno žádné kontaktní jméno, adresa, mail ani telefon. Na základě místního šetření bylo 

provedeno nacenění opravy zmíněné komunikace. Odhadované náklady na opravu komunikace, 

která není určena pro občany města Proseč, ale pouze pro občany obce Bor u Skutče a návštěvníky 

záchranné stanice Pasíčka, a která se nachází na území obce Bor u Skutče, jsou 1,7 mil. Kč. 

Vzhledem ke skutečnosti, že město musí prioritně řešit z rozpočtu investiční akce určené pro občany 

města Proseč, není možné žádosti v současné době vyhovět. Odpověď na dopis bude odeslána 

datovou schránkou na adresu obce Bor u Skutče, která by měla odpověď předat svým občanům. 

 



10. Dopis občanů obce Bor u Skutče s žádostí o opravu místní komunikace 

vedoucí z Proseče do osady Pasíčka (RM/238/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

dopis občanů obce Bor u Skutče s žádostí o opravu místní komunikace vedoucí z Proseče do osady 

Pasíčka s konstatováním, že oprava komunikace prioritně určená pro občany a subjekty jiné obce 

není prioritou města a s ohledem na vysoké náklady ji není možné v současné době z rozpočtu 

města financovat, odpovědí je pověřen starosta. (dopis je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že se blíží každoroční inventarizace. Vzhledem k obměně 

pověřených osob, dojde také k určitým změnám ve složení inventarizačních komisí. 

 

11. Řádná inventarizace majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2020 

(RM/239/2020) 

Rada města 

schvaluje  

provedení řádné inventarizace majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2020 včetně plánu inventur 

na rok 2020. (příkaz starosty a plán inventur jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 

 


