
     Zápis č. 24/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. října 2020 v zasedací místnosti 

města Proseč v 16:00 hodin 

 

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

Omluven:  Tomáš Háp  

Hosté: Stanislava Češková (vedoucí pečovatelské služby), Marie Doležalová (hlavní 

pečovatelka) 

24. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 16:00 hodin do 17:30 hodin 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Rozhodnutí starosty města č. 5/2020 

3. Připravenost Pečovatelské služby pomoci seniorům  

4. Využití organizační složky Pečovatelská služba Proseč ve prospěch všech občanů 

města  

5. Připravenost JSDH Proseč pomoci městu  

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

7. Průběžné doplňování zásob ochranných pomůcek do hmotné rezervy OOPP města 

Proseč 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 24. zasedání Rady města Proseč konaného dne 12. 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 přítomné členy rady a hosty, že v návaznosti na znovu vyhlášený 

nouzový stav Vládou České republiky dne 30. října 2020 usnesením č. 957, v souladu s čl. 5 

a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, s účinností od 5. října 

2020 a v souladu s přijatým krizovým opatřením schváleným Vládou ČR usnesením č. 994 

dne 8. října 2020 a v souladu s pověřením Rady města Proseč ze dne 3. března 2020 

usnesení č. 5/2020 vydal jedno rozhodnutí starosty: 

o 5/2020 ze dne 9. října 2020 o omezení úředních hodin Městského úřadu v Proseči 

určených pro veřejnost s platností od pondělí 12. října 2020, a to na 2 dny v týdnu 

po 5 hodinách. Úřední čas stanovuji v pondělí od 9 do 11 hodin a od 13:30 do 16:30 

hodin a ve středu od 9 do 11 hodin a od 12:30 až 15:30 hodin. V souvislosti 

s nařízeným omezením osobního kontaktu se doporučuje občanům vyřizování 

záležitostí elektronickou formou nebo telefonicky, kontakty na jednotlivé úředníky 

jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách města, 

• Vedoucí pečovatelské služby Stanislava Češková sdělila členům rady, že byla již klientům 

pečovatelské služby nabídnuta mimořádná pomoc a pečovatelky jsou připravené pomoci i 

dalším občanům podobně jako tomu bylo v jarních měsících. 

• Hlavní pečovatelka Marie Doležalová potvrdila připravenost a dostatečnost vybavení 

zaměstnanců pečovatelské služby ochrannými osobními pomůckami. 

• Proběhla diskuze přítomných, komu a jak v současné době pomoci. Bylo rozhodnuto, že 

pomoc bude nyní oproti jaru více cílená a zaměřená především na cílové skupiny – senioři, 

zdravotně postižení, nemocní. Bude nabídnuta pomoc všem občanům s nákupy potravin a 

léků, případně dodáním OOPP, kontaktní osoby budou Stanislava Češková a Marie 

Doležalová, které budou dostupné na telefonu 24/7. Roznos potravin, léků a OOPP bude 

zajišťovat pečovatelská služba. 

• Starosta informoval přítomné, že se dohodl s velitelem JSDH Proseč na znovu zavedení 

dezinfekce frekventovaných míst (zastávky, lavičky, prostor před pečovatelskými domy, 

apod.). 

 

2. Rozhodnutí starosty města č. 5/2020 (RM/256/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

rozhodnutí starosty města č. 5/2020. (rozhodnutí starosty č. 5/2020 je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

3. Připravenost Pečovatelské služby pomoci seniorům (RM/257/2020) 

Rada města 

bere na vědomí 

informace vedoucí Pečovatelské služby Proseč paní Stanislavy Češkové a hlavní pečovatelky Marie 

Doležalové o připravenosti pomoci seniorům v době nouzového stavu i těm, kteří nejsou klienty a o 

současné bezplatné nabídce zajištění nákupů a léků pro seniory. Další pomoc bude organizována ve 

spolupráci s hasiči a dobrovolníky. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Využití organizační složky Pečovatelská služba Proseč ve prospěch všech 

občanů města (RM/258/2020) 

Rada města 

schvaluje 

využití organizační složky Pečovatelská služba Proseč ve prospěch všech občanů města a úhradu 

všech nákladů spojených s bezplatným roznosem potravin a léků. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Připravenost JSDH Proseč pomoci městu (RM/259/2020) 

Rada města 

bere na vědomí 

připravenost JSDH Proseč pomoci městu s opatřeními v zamezení šíření Covid-19, především 

dezinfekce frekventovaných míst ve městě. 

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/260/2020) 

Rada města 

schvaluje 

bezplatné poskytnutí ochranných pomůcek z hmotné rezervy OOPP vytvořené městem Proseč 

v roce 2020. Jedná se zejména o roušky, respirátory, rukavice nebo dezinfekci, a to potřebným 

občanům (senioři, zdravotně postižení, nemocní, apod.). Distribuci bude zajišťovat organizační 

složka města Pečovatelská služba Proseč. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Průběžné doplňování zásob ochranných pomůcek do hmotné rezervy OOPP 

města Proseč (RM/261/2020) 

Rada města 

schvaluje  

průběžné doplňování zásob ochranných pomůcek do hmotné rezervy OOPP města Proseč. 

Zajištěním nákupů je pověřen starosta. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

V Proseči dne 12. 10. 2020 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


