
Zápis č. 23/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč v 10:00 hodin 

 

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

Omluven:  Tomáš Háp  

 

23. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 10:00 hodin do 11:30 hodin 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IE-12-2007978/SOBS VB/02 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  

3. Přijetí účelového daru na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy 

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

4. Nabídka Unie práv zvířat z.s  

5. Pronájem části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí na dobu neurčitou  

6. Pronájem části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče na dobu 10 let  

7. Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. října 2020 o vyhlášení nouzového stavu  

8. Nařízení rady města s účinností od 9. 10. 2020 do odvolání v souladu s usnesením 

Vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020 a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 957, 

kterým se vyhlásil nouzový stav, ze dne 30. 9. 2020  

9. Aktualizovaná příloha ke smlouvě č. 27/2008 po revizích pozemku v letech 2019 a 

2020 s Rolnickým družstvem Krouna  

10. Žádost majitelů nemovitostí  v ulici Terézy Novákové a 

pozemkové parcely  k. ú. Proseč u Skutče o zřízení věcného břemene za 

účelem vjezdu a výjezdu osobních aut a invalidního vozíku  

11. Žádost majitelů nemovitostí  v ulici Terézy Novákové a 

pozemkové parcely  k. ú. Proseč u Skutče o umístění optického zrcadla  

12. Cenová nabídka společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.  



13. zveřejnění záměru směny (vzájemného prodeje) pozemků p. č. 1768/11, 1775, 

1780/1 a 1784 všechny na k. ú. Paseky u Proseče v majetku města Proseč za 

pozemek p. č. 2652/2 na k. ú. Paseky u Proseče  

14. Ukončení nájmu bytu  v domě s pečovatelskou službou v 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 23. zasedání Rady města Proseč konaného dne 8. října 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 společnost Energomontáže Votroubek připravila projekt 

rekonstrukce trafostanice na Pastvisku, majitel pozemku však nesouhlasí s navrženým projektem, 

proto navrhuje podmínit souhlas města se zřízením věcného břemene vedení nad komunikací 

souhlasným stanoviskem majitele pozemku p.p.č. 652/7 k.ú. Záboří u Proseče. 

 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IE-12-2007978/SOBS VB/02 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

(RM/243/2020) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

2007978/SOBS VB/02 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), včetně souhlasu s realizací a 

umístěním stavby, avšak s podmínkou, že s realizací stavby bude souhlasit majitel p.p.č. 652/7 k.ú. 

Záboří u Proseče na jehož pozemku se nachází stavbou dotčená trafostanice. Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 



Příspěvková organizace města předkládá žádost o přijetí dotace na financování obědů pro děti ze 

sociálně potřebných rodin, starosta navrhuje žádosti vyhovět, protože je v zájmu samotných dětí. 

 

3. Přijetí účelového daru na obědové služby v rámci charitativního projektu 

,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (RM/244/2020) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelové daru ve výši 5.376,- Kč pro rok 2020 a 11.424,- 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: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že obdržel nabídku na poskytování služeb spojených se 

zajištěním ustájení toulavých a opuštěných psů a koček. Na základě zaslaného návrhu smlouvy je 

nabídka pro město nevýhodná (roční poplatek 30 tisíc Kč + další náklady spojené s odchyty a 

dopravou zvířat), proto starosta navrhuje neschválení předložené nabídky. 

 

4. Nabídka Unie práv zvířat z.s (RM/245/2020) 

Rada města 

neschvaluje 

nabídku Unie práv zvířat z.s. (IČ: 01834274) na smluvní zajištění odchytu, ustájení a zajišťování 

veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycena na území měst. (nabídka včetně smlouvy 

je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na základě zveřejněných záměrů na úřední desce jsou předloženy k projednání a schválení 

následující žádosti. 

 

5. Pronájem části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí na dobu neurčitou 

(RM/246/2020) 

Rada města 

schvaluje 

pronájem části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 60 m2 žadateli 

 na dobu neurčitou za účelem parkování osobního vozidla. (žádost o 

pronájem je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

6. Pronájem části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče na dobu 10 let 

(RM/247/2020) 

Rada města 

schvaluje 

pronájem části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 42 m2 žadateli 

 na dobu 10 let za účelem vysazení živého 

plotu. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že na základě opětovně vyhlášeného nouzového stavu 

Vládou ČR usnesením č. 957 ze dne 30. 10. 2020 je nutné opět řešit ochranu obyvatelstva a 

zaměstnanců města, organizačních složek a příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu je zde i návrh 

na schválení nařízení rady města, kterým se zakazují návštěvy v DPS a DCHB v majetku města, kde 

se nacházejí starší a nemocní občané, všichni členové po diskuzi souhlasí s nařízením rady. 

 

 

 

 

 



7. Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. října 2020 o vyhlášení nouzového stavu 

(RM/248/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. října 2020 o vyhlášení nouzového stavu. 

Rada města 

Pověřuje 

starostu a místostarostu města výkonem všech opatření spojených s nouzovým stavem a ochranou 

občanů města. (usnesení Vlády ČR č. 957 je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Nařízení rady města s účinností od 9. 10. 2020 do odvolání v souladu s 

usnesením Vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020 a v souladu s usnesením Vlády ČR 

č. 957, kterým se vyhlásil nouzový stav, ze dne 30. 9. 2020 (RM/249/2020) 

Rada města 

schvaluje 

nařízení rady města s účinností od 9. 10. 2020 do odvolání v souladu s usnesením Vlády ČR č. 998 

ze dne 8. 10. 2020 a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 957, kterým se vyhlásil nouzový stav, ze 

dne 30. 9. 2020: 

• zákaz veškerých návštěv uživatelů domů DPS (č. p. 344) a DCHB (č. p. 372), 

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor) ve všech společných 

prostorách domů DPS (č. p. 344) a DCHB (č. p. 372), 

• bezplatnou realizaci nákupů pro všechny ubytované klienty pomocí zaměstnanců 

Pečovatelské služby Proseč, 

• součinnost při zajištění dalších záležitostí pomocí zaměstnanců Pečovatelské služby Proseč, 

• doporučení klientům pečovatelské služby, aby se zdržovali pouze ve svých bytech či 

domech, omezili vzájemný kontakt s ostatními klienty a omezili také návštěvy pošty, 

obchodů, úřadů a kostelů, 

• doporučení klientům pečovatelské služby, aby ve venkovním prostředí užívali ochranu 

dýchacích cest (rouška, respirátor) a používali dezinfekci na ruce, 

• doporučení klientům pečovatelské služby, aby se přeobjednali na jiný termín ve 

zdravotnickém zařízení nebo u lékaře, pokud jejich návštěva není bezpodmínečně nutná.  

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

9. Aktualizovaná příloha ke smlouvě č. 27/2008 po revizích pozemku v letech 

2019 a 2020 s Rolnickým družstvem Krouna (RM/250/2020) 

Rada města 

schvaluje 

aktualizovanou přílohu ke smlouvě č. 27/2008 po revizích pozemku v letech 2019 a 2020 

s Rolnickým družstvem Krouna. Na základě této revize bude uzavřen nový dodatek. (příloha 

k pachtovní smlouvě je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že obdržel 2 žádosti od občanů v ulici Terézy Novákové. 

První je na zřízení věcného břemene na přístupovou komunikace. Starosta doporučuje žádosti 

vyhovět s podmínkou, že žadatelé uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene. Druhou 

žádosti je požadavek na instalaci zrcadla z důvodu zvýšení bezpečnosti vyjíždění z místní 

komunikace. Vzhledem k nutnosti umístění nového zrcadla na betonové svodidlo, je nutné řešit 

stanovisko a souhlas se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje, případně se zástupci 

státního podniku Lesy ČR. 

 

10. Žádost majitelů nemovitostí  v ulici Terézy Novákové a 

pozemkové parcely  k. ú. Proseč u Skutče o zřízení věcného břemene za 

účelem vjezdu a výjezdu osobních aut a invalidního vozíku (RM/251/2020) 

Rada města 

schvaluje 

žádost majitelů nemovitostí v ulici Terézy Novákové a pozemkové parcely  

k. ú. Proseč u Skutče o zřízení věcného břemene za účelem vjezdu a výjezdu osobních aut a 

invalidního vozíku. Úhradu nákladů s pořízením věcného břemene hradí žadatelé. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



11. Žádost majitelů nemovitostí  v ulici Terézy Novákové a 

pozemkové parcely k. ú. Proseč u Skutče o umístění optického zrcadla 

(RM/252/2020) 

Rada města 

bere na vědomí 

žádost majitelů nemovitostí  v ulici Terézy Novákové a pozemkové parcely 

k. ú. Proseč u Skutče o umístění optického zrcadla, které zvýší bezpečnost a usnadní výjezd z p. č. 

1886/4, 824/55 a 823/1. Prověřením možnosti umístění zrcadla je pověřen místostarosta. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Vzhledem ke končící rámcové smlouvě s T-Mobile bylo nutné řešit novou výhodnější nabídku, byly 

osloveni operátoři T-Mobile a O2. Z důvodu omezeného pokrytí signálem v naší lokalitě nebyl 

osloven Vodafone. Cenově výhodnější nabídka je od společnosti T-Mobile. Starosta navrhuje 

uzavřít dodatek se změnou cen a pokračovat v již uzavřené rámcové smlouvě. 

 

12. Cenová nabídka společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (RM/253/2020) 

Rada města 

bere na vědomí 

cenové nabídky na poskytování telekomunikačních služeb 

a 

rada města 

schvaluje 

cenově výhodnější cenovou nabídku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (IČO 64949681). 

Podpisem dodatku rámcové smlouvy č. 26969709 je pověřen starosta. (cenové nabídky a návrh 

dodatku jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta navrhuje vyřešit majetkoprávní vztahy mezi městem Proseč a společností GERIMO v k.ú. 

Paseky u Proseče, o nichž bylo jednáno již v roce 2011, bohužel tehdy jednání skončilo neúspěšně. 

Jedná se návrh směny nedávno získaného lesního pozemku v k.ú. Paseky u Proseče za místní 

komunikaci v k.ú. Paseky u Proseče. Zástupci společnosti GERIMO s navrženou směnou souhlasí, 

náklady spojené s ní spojené (znalecký posudek a návrh na vklad) však musí uhradit město Proseč. 



Tento požadavek bude předložek při jednání zastupitelstva, starosta navrhuje požadavku vyhovět a 

celou záležitost dořešit. 

 

13. zveřejnění záměru směny (vzájemného prodeje) pozemků p. č. 1768/11, 1775, 

1780/1 a 1784 všechny na k. ú. Paseky u Proseče v majetku města Proseč za 

pozemek p. č. 2652/2 na k. ú. Paseky u Proseče (RM/254/2020) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru směny (vzájemného prodeje) pozemků p. č. 1768/11, 1775, 1780/1 a 1784 

všechny na k. ú. Paseky u Proseče v majetku města Proseč za pozemek p. č. 2652/2 na k. ú. Paseky 

u Proseče, v majetku firmy GERIMO, s. r. o., U Bechyňské dráhy 2932, 390 02 Tábor. (souhlas se 

směnou a GP místní komunikace je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Ukončení nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou v 

 (RM/255/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

ukončení nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou v k 9.10.2020. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 8. 10. 2020 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 

 




