
     Zápis č. 25/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. října 2020 v 8:00 hodin 

v kanceláři starosty města 

 

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

  

25. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 8:00 hodin do 10:30 hodin 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Žádost o mimořádnou dotaci z MPSV  

3. Žádost o dotaci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v 

Proseči“  

4. Přijetí dotace na podporu hospodaření v lesích 

5. Přijetí účelového daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů 

6. Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 

zákona č. 106/1999 Sb.  

7. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „Modernizace silnice 

III/3542 Česká Rybná – průtah“ 

8. Zveřejnění záměru prodeje (směny) části pozemku p. č. 271/4 a části 2977/1, k.ú. 

Česká Rybná na úřední desce  

9. Přijetí daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů  

10. Smlouva o bezúplatném pronájmu 2 ks odpadových nádob na sběr kovového 

odpadu typu „zvon“  

11. Stanovení výše stočného pro rok 2021  

12. Protokol č. 8/2020 o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku 

matriční agendy a státního občanství  

13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč v roce 2020  

14. Zrušení realizace projektu „WIFI4EU“ ve městě Proseč  

15. Aktualizace pravidel pro hlášení městským rozhlasem  

16. Žádost o řešení povodňových událostí v České Rybné  



17. Prodloužení nájemných smluv o nájmu bytů  

18. Schválení nabídky na zpracování PD ve stupni DUR a DSP včetně inženýrské 

činnosti na akci „Průmyslová zóna Proseč – komunikace“  

19. Informace o jednání se starostou obce Bor u Skutče ve věci opravy místní 

komunikace  

20. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely 1848/3 a 1846/5 v k. ú. 

Proseč u Skutče ve vlastnictví Římskokatolické farnosti  

21. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 25. zasedání Rady města Proseč konaného dne 26. 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 město připravilo žádost o dotaci pro mimořádnou výzvu, 

která řeší kompenzaci zvýšených výdajů spojených s provozem organizační složky Pečovatelská 

služba Proseč v době pandemie Covid-19. Jedná se především o krytí výdajů spojených s pořízením 

ochranných pomůcek, dezinfekcí nemovitostí a dalšími opatřeními. 

 

2. Žádost o mimořádnou dotaci z MPSV (RM/262/2020) 

Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o mimořádnou dotaci z MPSV na rok 2020 na trvání zvýšených provozních výdajů a 

sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a 

krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 (Program podpory E). 

Zpracováním a podáním žádosti je pověřen starosta a Stanislava Češková. (vyhlášení mimořádné 

dotace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



Starosta informoval členy rady města, že město plánuje v roce 2021 realizovat investiční akci 

„Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“, akce je slíbená od roku 2015 

TJ Sokol, na akci je již vybraný zhotovitel a uzavřená smlouva o dílo a akci také dotačně částkou 

300 tisíc korun podpořil Pardubický kraj. Bohužel vzhledem k celkovým nákladům, které činí 

2.361.538 Kč včetně DPH je stále finanční spoluúčast města vysoká a vzhledem k očekávané špatné 

predikci příjmů města na rok 2021 není jisté, že město bude schopné pokrýt vlastní spoluúčast, 

která činí více než 2 mil. Kč. Starosta navrhuje podat žádost o dotaci na tuto akci v rámci výzvy 

MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 učenou pro obce do 3 tisíc obyvatel, kde je 

možné získat až 80 % dotaci z uznatelných nákladů. 

 

3. Žádost o dotaci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v 

Proseči“ (RM/263/2020) 

Rada města 

schvaluje  

podání žádostí o dotaci v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu 117D8210H Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za 

Sokolovnou v Proseči“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a 

podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že v září byla připravena a podána žádost o dotaci na těžbu 

kůrovcových stromů z rozpočtu Pardubického kraje. Požadovaná částka ve výši 25.798 Kč nám byla 

schválena, dalším krokem města je přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

4. Přijetí dotace na podporu hospodaření v lesích (RM/264/2020) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí dotace ve výši 25.798 Kč na podporu hospodaření v lesích – lesní těžba kůrovcových stromů 

z rozpočtu Pardubického kraje, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (žádost o dotaci včetně vyrozumění o přijetí dotace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta města informoval členy rady, že společnost ERGOTEP se rozhodla věnovat naší 

příspěvkové organizaci několik notebooků a stolní počítač, které jsou určeny dětem pro zapůjčení 

domů v rámci distanční výuky. 

 

5. Přijetí účelového daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (RM/265/2020) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí účelového daru ve formě 3x notebook a 1x stolní PC v celkové hodnotě 4.000 Kč pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč od firmy ERGOTEP, družstvo 

invalidů (IČ: 25997815). (návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že aktuální sazebník úhrad nákladů v souvislosti 

s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je již 7 let starý a je potřeba ho aktualizovat. 

Jedná se především o zvýšené náklady a nové způsoby poskytování informací. Sazebník je v souladu 

s aktuální metodikou Ministerstva financí ČR. 

 

6. Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 

odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. (RM/266/2020) 

Rada města 

schvaluje  

aktualizaci sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 26. 10. 2020. 

(aktualizace sazebníku je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta společně s místostarostou informovali členy rady, že v rámci realizace akce „Modernizace 

silnice III/3542 Česká Rybná – průtah“ došlo ke komplikacím s majitelem jednoho pozemku, 

v rámci jednání navrhl starosta majetkoprávní narovnání, jehož předmětem je směna obecních 

pozemků a stavba Pardubického kraje by se tak realizovala na budoucích pozemcích města. Majitel 

dotčeného pozemku s navrženým řešením souhlasí. Na základě uzavřené smlouvy bude zveřejněn 

záměr vzájemné směny (prodeje) pozemků, který bude po zveřejnění projednán na jednání 

zastupitelstva. 



7. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „Modernizace 

silnice III/3542 Česká Rybná – průtah“ (RM/267/2020) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „Modernizace silnice III/3542 Česká 

Rybná – průtah“ mezi městem Proseč a 

 jejíž předmětem je vyřešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s investicí Pardubického 

kraje na našem území. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Zveřejnění záměru prodeje (směny) části pozemku p. č. 271/4 a části 2977/1, 

k.ú. Česká Rybná na úřední desce (RM/268/2020) 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru prodeje (směny) části pozemku p. č. 271/4 a části 2977/1, k.ú. Česká Rybná na 

úřední desce na základě čl. II odst. 1 smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce 

„Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná – průtah“ mezi městem Proseč a  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že společnost ERGOTEP, před jejíž sídlem, bylo dne 31. 8. 

2020 umístěno 7 „Kamenů zmizelých“, nabídla poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč 

určeného na úhradu pořízení kamenů. 

 

9. Přijetí daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (RM/269/2020) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí daru ve výši 5.000 Kč od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815) jako příspěvek 

na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“, jehož cílem bylo pořízení a umístění 7 ks 

Stolpersteine. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh darovací smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



Místostarosta města informoval členy rady, že společnost Recycling – kovové odpady poskytla 

městu bezúplatně 2 ks šedých nádob na kovový odpad. Jedná se o zkoušku, zda občané nový typ 

kontejnerů uvítají a budou ho využívat. V případě zájmu bude možné počet šedých kontejnerů 

rozšířit. 

 

10. Smlouva o bezúplatném pronájmu 2 ks odpadových nádob na sběr kovového 

odpadu typu „zvon“ (RM/270/2020) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o bezúplatném pronájmu 2 ks odpadových nádob na sběr kovového odpadu typu „zvon“ 

s firmou Recycling – kovové odpady, a. s. (IČ: 25252852), podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že je nutné opět připravit a vyhlásit cenu stočného pro 

Proseč a Bor u Skutče na rok 2021. Cena vychází z finanční analýzy SFŽP a podmínek 

poskytnutých dotací na vybudování kanalizační sítě a je nejnižší možností. 

 

11. Stanovení výše stočného pro rok 2021 (RM/271/2020) 

Rada města 

schvaluje  

stanovení výše stočného pro rok 2021 pro lokality Proseč a Bor u Skutče s účinností od 1. 1. 2021. 

(oznámení je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že na úseku matriky byla provedena kontrola ze strany ORP 

Chrudim, tato kontrola neshledala žádné pochybení, protokol z kontroly je přílohou zápisu. 

 

 

 

 



12. Protokol č. 8/2020 o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na 

úseku matriční agendy a státního občanství (RM/272/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

protokol č. 8/2020 o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku matriční agendy a 

státního občanství, kterou provedly pracovnice Odboru správního, úsek matrik, Městského úřadu 

Chrudim dne 22. 9. 2020 u Městského úřadu Proseč. (protokol o kontrole je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření města 

Proseč v roce 2020 zástupci Pardubického kraje. Tato kontrola neshledala žádné pochybení, ani 

nedostatky, protokol z kontroly je přílohou zápisu. 

 

13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč v roce 2020 

(RM/273/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč v roce 2020, které provedli zaměstnanci 

Krajského úřadu Pardubického kraje dne 8. 10. 2020, v rámci oblasti přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. (zápis z přezkoumání hospodaření je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že v roce 2018 byla městu poskytnuta dotace ve formě 

poukázky ve výši 15.000 eur v rámci projektu WIFI4EU. Projekt byl vypsán původně s nejasnými 

pravidly, která se v průběhu následujících let několikrát měnila, stejně tak došlo i k úpravě 

technických podmínek. Město si nechalo zpracovat několik indikativních nabídek na realizaci 

projektu. Ze všech nabídek je zřejmé, že pořizovací náklady jsou vzhledem k nastaveným technickým 

požadavkům vysoké a poukázka nepokryje ani počet uvažovaných bodů pokrytí bezdrátovým 

internetem. Poukázku není možné použít ani na roční provozní náklady, které jsou opět díky 

technickým požadavkům vysoké. Město také prověřilo realizaci v jiných městech Pardubického 

kraje (Heřmanův Městec, Chrudim apod.), které získaly poukázku jako město Proseč a většina 

z nich od realizace projektu ustoupila. Starosta navrhuje z důvodu neefektivnosti, neúměrné 

administrativní zátěže a vysokých provozních nákladů od projektu ustoupit a realizovat případné 



pokrytí bezdrátovým internetem pro občany a návštěvníky postupně v následujících letech ze svého 

rozpočtu, což bude nakonec v rámci pořizovacích a provozních nákladů ekonomicky výhodnější 

řešení. 

 

14. Zrušení realizace projektu „WIFI4EU“ ve městě Proseč (RM/274/2020) 

Rada města 

schvaluje  

zrušení realizace projektu „WIFI4EU“ ve městě Proseč, na který byla v roce 2018 schválena 

Evropskou komisí poukázka dle dohody č. INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/018098-022699 a to 

z důvodu neefektivnosti projektu, neúměrné administrativní zátěže a vysokých provozních nákladů. 

(dohoda o grantu je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval, že je potřeba opět aktualizovat pravidla pro hlášení rozhlasem. Aktuální 

návrh připravily zaměstnankyně, které se o hlášení městským rozhlasem starají. 

 

15. Aktualizace pravidel pro hlášení městským rozhlasem (RM/275/2020) 

Rada města 

schvaluje  

aktualizaci pravidel pro hlášení městským rozhlasem s účinností od 1. 11. 2020. (pravidla jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta města informoval členy rady, že byl osloven občankou z České Rybné, která bydlí 

v sousedství Pehlinského potoka, který se letos opakovaně rozlil a zaplavil přilehlé zahrady a 

nemovitosti. Žádost je adresována městu a státnímu podniku Lesy ČR, aby se v případě zpracování 

projektové dokumentace revitalizace potoka myslelo na zvýšení koryta, případně na jiné 

protipovodňové opatření.  

 

 

 

 



16. Žádost o řešení povodňových událostí v České Rybné (RM/276/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

žádost o řešení povodňových událostí v , rada města pověřuje místostarostu 

dalším jednáním se zástupci státního podniku Lesy ČR. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Prodloužení nájemných smluv o nájmu bytů (RM/277/2020) 

Rada města 

schvaluje  

prodloužení nájemných smluv o nájmu bytů dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předkládá cenovou nabídku na zpracování PD v rámci průmyslové zóny, vzhledem 

ke zpracování studie byl osloven opět projektant Ing. František Pravec, který nám předkládá 

cenovou nabídku. 

 

18. Schválení nabídky na zpracování PD ve stupni DUR a DSP včetně inženýrské 

činnosti na akci „Průmyslová zóna Proseč – komunikace“ (RM/278/2020) 

Rada města 

schvaluje  

nabídku Ing. Františka Pravce (IČ: 44403445), na zpracování PD ve stupni DUR a DSP včetně 

inženýrské činnosti na akci „Průmyslová zóna Proseč – komunikace“, podpisem smlouvy o dílo je 

pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval, že ho kontaktoval starosta obce Bor u Skutče s nabídkou 

spolufinancování opravy komunikace na Pasíčka. Cena je stále velmi vysoká a starosta se obává, že 

nebude dost finančních prostředků na realizaci připravovaných akcí městem, natož na mimořádné 

neplánované opravy, které navíc nejsou prioritně určeny pro naše město.  

 



19. Informace o jednání se starostou obce Bor u Skutče ve věci opravy místní 

komunikace (RM/279/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

informaci starosty města o jednání se starostou obce Bor u Skutče ve věci opravy místní 

komunikace vedoucí do osady Pasíčka, včetně cenové nabídky, kterou si nechala zpracovat obec 

Bor u Skutče a možnosti nabídky spolufinancování opravy z 1/3. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že je nutné zahájit jednání s místní Řimskokatolickou farností 

Proseč u Skutče ve věci bezúplatného převedení pozemků, na kterých se nachází katolický hřbitov. 

Důvody jsou především takové, že město nemůže zajišťovat nákladné opravy z rozpočtu města, např. 

poškozená hřbitovní zeď, pokud není hřbitov majetkem města. Zároveň není možné žádat ani o 

dotace na tyto opravy. Je nutné také vyřešit novou bránu na zadní části hřbitova, vyřešit 

„zablokovanou“ zeleň, vyřešit dispozičního uspořádání nové části hřbitova pro ukládání ostatků a 

také řešit doplnění mobiliáře nebo veřejného osvětlení. 

 

20. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely 1848/3 a 1846/5 v k. 

ú. Proseč u Skutče ve vlastnictví Římskokatolické farnosti (RM/280/2020) 

Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely 1848/3 a 1846/5 v k. ú. Proseč u Skutče 

(katolický hřbitov) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče z důvodu realizace 

oprav a investic v souvislosti se hřbitovní zdí, řešením zeleně, instalací osvětlení a mobiliáře a 

řešením nové části hřbitova pro ukládání ostatků. Přípravou žádosti a dalším jednáním je pověřen 

starosta. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



21. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 (RM/281/2020) 

Rada města 

schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 26. 10. 2020 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta města: …………………………… 




