
     Zápis č. 22/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. září 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč v 16:00 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 16:00 hodin do 17:00 hodin 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Záměr prodeje pozemků p. č. 1851/3, 1851/2, 1919/5, 1863/4, 1868/22 a část 

1868/7 k.ú. Proseč u Skutče  

3. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2020  

4. Smlouva o přeložce VN č. Z_S24_12_8120069221 s firmou ČEZ Distribuce 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 22. zasedání Rady města Proseč konaného dne 25. 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 města, že k naplnění usnesení ZM/89/2020 ze dne 2. 9. 2020 

je nutné ještě zveřejnit záměr prodeje pozemků na úřední desce, aby bylo možné jednat o prodeji 

konkrétních pozemků případným zájemcům na dalších jednáních zastupitelstva města. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Záměr prodeje pozemků p. č. 1851/3, 1851/2, 1919/5, 1863/4, 1868/22 a část 

1868/7 k.ú. Proseč u Skutče (RM/240/2020) 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1851/3, p. č. 1851/2, p. č. 1919/5, p. č. 1863/4, p. č. 

1868/22 a část p. č. 1868/7 vše k.ú. Proseč u Skutče v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 

na úřední desce města Proseč, pozemky jsou součástí lokality Čechalova a Větrná II určené pro 

výstavbu rodinných domů. (záměr a zastavovací studie jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že k naplnění usnesení ZM/73/2019 ze dne 10. 9. 2019, 

které počítá s realizací přeložky VN v rámci lokality „Vyhlídka“ je nutné alokovat v rozpočtu 

dostatečnou výši finančních prostředků na splnění tohoto závazku (částka byla upřesněna a 

navýšena oproti predikci na základě dokončené PD a vysoutěženému zhotoviteli). Alokace je řešena 

předkládaným rozpočtovým opatřením č. 6. Vzhledem k tomu, že uzavření smlouvy o realizaci 

přeložky ČEZ bylo již smluvně ujednáno uzavřením budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení ze dne 20. 3. 2019, schváleno Radou města Proseč usnesením č. 7/2019 

(RM/106/2019) ze dne 19. 3. 2019 a s její realizací již také počítal zastupitelstvem schválený 

rozpočet města Proseč na rok 2020, tak není možné z důvodu hrozících sankcí a postihů (a to ze 

strany společnosti ČEZ, tak i ze strany budoucích kupujících, kteří mají již rezervované pozemky a 

město se zavázalo ke konkrétním termínům) tuto akci nerealizovat. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2020 (RM/241/2020) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/RM/2020 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



Starosta města předkládá členům rady smlouvu o přeložce, která vychází z již uzavřené budoucí 

smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ze dne 20. 3. 2019, schváleno Radou města 

Proseč usnesením č. 7/2019 (RM/106/2019) ze dne 19. 3. 2019. Oproti uzavřené budoucí smlouvě 

(1.998.000,- Kč) jsou vyčísleny ve smlouvě o realizaci skutečné náklady ze strany ČEZu za přeložku 

2.289.459,- Kč, tzn. je zde navýšení o cca 292 tisíc Kč. Zvýšené náklady dle zpracovatele PD a 

investora (ČEZ) vznikly každoročním zvyšováním cen stavebních prací a nutností zapracování 

všech požadavků a opatření ze strany vlastníků dotčených pozemků. Složení 100 % finanční částky 

vyplývající ze smlouvy je nutné složit ihned po podpisu smlouvy, aby mohla být akce realizována. 

 

4. Smlouva o přeložce VN č. Z_S24_12_8120069221 s firmou ČEZ Distribuce  

(RM/242/2020) 

Rada města 

schvaluje 

uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120069221 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) o 

realizaci přeložky VN včetně úhrady nákladů spojených s plněním smlouvy. Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (budoucí smlouva a návrh smlouvy o realizaci přeložky jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 

 


