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USNESENÍ č. 6/2020 

Z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 9. prosince 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Proseč 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

ZM/102/2020 

ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2021. (návrh je přílohou zápisu 

 

ZM/103/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/RM/2020 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/104/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/RM/2019 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/105/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/106/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/RM/2020 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/107/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/RM/2020 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/108/2020 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/ZM/2020 dle přílohy zápisu. 

 



2 
 

ZM/109/2020 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

(vyhláška a důvodová zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/110/2020 

ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč a 

rozpočtový výhled do roku 2024. (příloha zápisu) 

 

ZM/111/2020 

ZM schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč. (příloha zápisu) 

 

ZM/112/2020 

ZM bere na vědomí informaci o vzniku základní odborové organizace v rámci příspěvkové 

organizace města Základní škola a mateřská škola Proseč. (obdržené dokumenty jsou přílohou 

zápisu) 

 

ZM/113/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1585/4 o výměře 854 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“  

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/114/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1584/1 o výměře 854 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 
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ZM/115/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1583/1 o výměře 784 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 

599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí 

kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen 

starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/116/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1583/2 o výměře 803 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně 

DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

ZM/117/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/38 o výměře 892 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 

včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

ZM/118/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/42 o výměře 838 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 
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ZM/119/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/45 o výměře 776 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 

kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/120/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/46 o výměře 690 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/121/2020 

ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 1851/2 trvalý travní porost o výměře 832 m2, p. č. 1919/5 

trvalý travní porost o výměře 93 m2 a p. č. 1863/4 trvalý travní porost o výměře 61 m2 lokalita 

„Čechalova“ v k. ú. Proseč u Skutče za dohodnutou cenu 1 299,- Kč/m2 včetně DPH 

. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/122/2020 

ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 1768/11 trvalý travní porost o výměře 155 m2, p. č. 1775 

trvalý travní porost o výměře 1060 m2, p. č. 1780/1 lesní porost o výměře 917 m2 a p. č. 1784 

trvalý travní porost o výměře 1754 m2 firmě GERIMO s. r. o., U Bechyňské dráhy 2932, 390 

02 Tábor za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí strana prodávající. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (znalecký posudek a geometrické zaměření jsou 

přílohou zápisu) 
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ZM/123/2020 

ZM schvaluje odkup nově vzniklého pozemku dle GP č. 276-346/2020 p. č. 2652/4 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 2274 m2 od firmy GERIMO s. r. o., U Bechyňské dráhy 

2932, 390 02 Tábor za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a náklady za 

vypracování geometrického plánu hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(znalecký posudek a geometrické zaměření jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/124/2020 

ZM schvaluje prodej části pozemků p. č. 1578/5 trvalý travní porost a p. č. 1578/6 orná půda 

v k. ú. Záboří u Proseče ve vlastnictví Města Proseč 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku, vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (záměr prodeje je 

přílohou zápisu) 

 

ZM/125/2020 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1846/16 orná půda o výměře 189 m2 v k. ú. Proseč u Skutče 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem . 

Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí, náklady za vyhotovení znaleckého 

posudku hradí kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (záměr prodeje je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/126/2020 

ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 3113/4 zahrada o výměře 15 m2 a p. č. 271/5 zahrada o 

výměře 15 m2 v k. ú. Česká Rybná za dohodnutou cenu 30,- Kč/m2 

. Správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (záměr prodeje je přílohou zápisu) 
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ZM/127/2020 

ZM schvaluje směnu pozemků části p. č. 271/4 ostatní komunikace, ostatní plocha a p. č. 

2977/1 ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře cca 25 m2 v k. ú. Česká Rybná 

jejichž vlastníkem je Město Proseč za části pozemků p. č. 266 zahrada, p. č. 271/2 zahrada a st. 

p. č. 164/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře cca 25 m2 ve vlastnictví 

. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu 

a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí Město Proseč. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (záměr prodeje je přílohou zápisu) 

 

ZM/128/2020 

ZM neschvaluje směnu části pozemku p. č. 3049 v k. ú. Česká Rybná, jehož vlastníkem je 

Město Proseč za část p. č. 179/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Česká Rybná, jehož vlastníkem je 

. Důvodem neschválení 

směny je nesouhlasné stanovisko osadního výboru Česká Rybná a zájem města zachovat místní 

komunikaci evidovanou v pasportu místních komunikacích pod evidenčním číslem 2C 

v maximální průjezdné šíři. (záměr prodeje a stanovisko osadního výboru je přílohou zápisu) 

 

ZM/129/2020 

ZM schvaluje návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Proseč u Skutče a k. ú. Záboří u 

Proseče, dle přiloženého Návrhu vypracovaného Katastrálním úřadem, územní pracoviště 

Chrudim. (návrh je přílohou zápisu) 

 

ZM/130/2020 

ZM bere na vědomí informace starosty o jednání s ORP Chrudim ve věci instalace 

stacionárního měření rychlosti vozidel a pověřuje radu města realizací nutných bezpečnostních 

opatření. (informace z ORP jsou přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 9. 12. 2020 

 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 




