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ZÁPIS 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 

 
6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2020 proběhlo ve středu 9. prosince 2020 od 

17:00 hodin do 19:15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Proseči. Jednání zahájil a 

řídil starosta Ing. Jan Macháček. Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a informace o 

konání veřejného zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce včetně elektronického 

vzdáleného přístupu. Přítomno je 13 zastupitelů, 2 zastupitelé jsou řádně omluveni, 

zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, je přítomna nadpoloviční většina z 15členného 

zastupitelstva. 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Volba návrhové komise 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2021 

5. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2020  

6. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2020  

7. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2020  

8. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2020  

9. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2020  

10. Rozpočtové opatření č. 1/ZM/2020  

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 

12. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč a rozpočtový 

výhled do roku 2024 

13. Odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč  

14. Vznik základní odborové organizace v rámci příspěvkové organizace  

15. Pozemky 
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16. Návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Proseč u Skutče a k. ú. Záboří u Proseče  

17. Jednání s ORP Chrudim ve věci instalace stacionárního měření rychlosti vozidel  

18. Usnesení 

 

1. Schválení programu 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

2.Volba návrhové komise 

Návrhová komise ve složení Pavla Černá, DiS. a Martina Uhrová byla schválena všemi hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3.Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu ve složení Mgr. Romana Pešková a Bc. Pavel Vostrčil byli schváleni všemi 

hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval zastupitele, že návrh rozpočtového provizoria projednal Finanční výbor a 

Rada města Proseč a oba orgány doporučují jeho přijetí. Rozpočet města bude sestaven 

v Q1/2021 na základě reálných dat a bude předložen ke schválení zastupitelstvu nejpozději do 

31. března 2021. Starosta okomentoval nejisté příjmy na příští rok, které jsou předvídatelné 

podle predikce ministerstva financí. Odhadované příjmy při změně daňové soustavy bez 

kompenzací státu pro ÚSC budou až o 29% nižší než v roce 2019. Rada města usnesením č. 

26/2020 navrhla omezit veškeré investiční akce města, které nejsou kryty z dotačních titulů, 

kromě přípravy nových lokalit k výstavbě. Schodek provizoria způsobený investiční akcí města 

Sportovní hala Proseč je kryt přijatým úvěrem. 

 

4. Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2021 (ZM/102/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

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

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta města okomentoval zastupitelům rozpočtová opatření č. 5 až 9 z roku 2020 schválená 

Radou města Proseč v její kompetenci.  

 

5. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2020 (ZM/103/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 5/RM/2020 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2020 (ZM/104/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 6/RM/2019 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 (ZM/105/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Rozpočtové opatření č. 8/RM/2020 (ZM/106/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 8/RM/2020 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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9. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2020 (ZM/107/2020) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 9/RM/2020 schválená radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 1/2020 k projednání a schválení 

zastupitelstvem města. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 1/ZM/2020 (ZM/108/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

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

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval současnou složitou situaci na trhu s odpady a předložil statistiky včetně 

důvodové zprávy. Náklady na skladování komunálního odpadu každoročně ve všech obcích a 

městech stoupají a také v příštím roce dále poroste cena za likvidaci odpadu. Starosta přednesl 

dvě varianty řešení. První variantou je zachování částky 600 Kč, kterou každý občan zaplatí, 

ale s podmínkou, že bude nutné zrušit kontejnery na bioodpad a omezit provoz sběrného dvora 

včetně objemu odpadu na každého občana. Tato varianta je ale řešitelná pouze pro rok 2021. 

Druhá varianta je zvýšit cenu 800 Kč na osobu a zachovat veškeré služby spojené s odpadovým 

systémem, který město provozuje. Spoluúčast města se bohužel v případě zvýšení poplatku na 

občana nesníží a město bude nadále, vzhledem k rostoucím cenám, na občana doplácet asi 450 

Kč ročně. Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli na navrženém zvýšení ceny poplatku za odpady 

na rok 2021 na základní cenu 800 Kč za občana nebo rekreační nemovitost. 
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11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 (ZM/109/2020) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Ředitel školy, který byl přítomen jako host na jednání zastupitelstva, byl starostou požádán, aby 

okomentoval navržený rozpočet školy. Ředitel hovořil o jednotlivých položkách v rozpočtu a 

zdůvodnil pro všechny přítomné zastupitele jejich využití. 

Starosta poděkoval řediteli, že vyhověl jeho žádosti snížení příspěvku zřizovatele z důvodu 

nepředvídatelných příjmů na příští rok a okomentoval také předkládaný rozpočtový výhled do 

roku 2024, který je stejně nejistý jako rozpočtový výhled města Proseč. 

 

12. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

a rozpočtový výhled do roku 2024 (ZM/110/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč a rozpočtový výhled 

do roku 2024. (příloha zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč (ZM/111/2020) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč. 

(příloha zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

➢ Zastupitel Josef Soukal opouští místnost 
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Starosta dává na vědomí vznik odborové organizace v příspěvkové organizaci Základní škola 

a mateřská škola Proseč. Město slibuje, že bude vytvářet součinnost s tímto odborem stejně 

jako například se SRPDŠ.  

 

➢ Zastupitel Josef Soukal přichází. 

 

14. Vznik základní odborové organizace v rámci příspěvkové organizace 

(ZM/112/2020) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval současný stav zájmu o stavební parcely v lokalitě „Vyhlídka.“ 

Momentálně je zde realizovaná přeložka vysokého napětí a kabely jsou pokládány do země. 

Z 39 stavebních parcel je 36 rezervováno a zbývají tak poslední 3 volné. 

Zastupitel Šenkýř se ujišťuje, že je město v kontaktu se zájemci, aby nedošlo k levné koupi a 

následného prodání za vyšší cenu. 

 

15. Pozemky 

 

ZM/113/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/114/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/115/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/116/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/117/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/118/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/119/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/120/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V lokalitě „Čechalova“ budou 4 stavební parcely. Výtěžek má pokrýt náklady spojené 

s odkupem pozemků a se vznikem stavebních parcel. 

 

ZM/121/2020 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

Starosta se vyjádřil ke směně pozemků, díky které obec dostane do vlastnictví komunikaci, která 

se nachází na k. ú. Paseky u Proseče a vede od hlavní silnice k lesu. Jedná se o téměř 10 let 

trvající záležitost, která bude konečně dokončena. Získané pozemky nebudou město téměř nic 

stát, a to díky výměně za jiné pozemky. Město se pouze zavázalo uhradit znalecké posudky a 

náklady spojené s aktualizací geometrického plánu. 
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ZM/122/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/123/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na minulém jednání zastupitelstva byla uzavřena dohoda o spolupráci s 

Smluvní vztah uzavřený na minulém jednání zastupitelstva umožní realizovat akci 

„Veřejné osvětlení Paseky“. Město připravuje projektovou dokumentaci na realizaci akce a 

díky uzavřené smlouvě, a s tím spojenému prodeji, bude možné také realizovat nové veřejné 

osvětlení od pomníku až po dolní část Pasek. Pro to znamená vznik 

věcného břemena, které bude vyvážené prodejem pozemku před jeho nemovitostí. Městu zůstane 

komunikace a jednometrový pás u komunikace. Prodejní cena bude stanovena na základě 

znaleckého posudku, náklady na geometrický plán včetně zápisu do KN hradí kupující. 
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ZM/124/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta se vyjádřil k této parcele.  podala žádost o odkoupení tohoto 

pozemku, protože hodlá realizovat výstavbu na pozemku 1846/21 a je potřeba vystavět 

komunikaci. Na minulém zastupitelstvu nebyla žádost na prodej tohoto pozemku projednána 

z důvodu podání druhé žádosti o koupi stejného pozemku od , a zároveň 

podání námitky proti záměru prodeje pozemku  který byl zveřejněn na 

úřední desce. Na základě společného jednání mezi  a 

 došlo k dohodě, svou žádost a námitku stáhl a podpořil prodej tohoto 

pozemku  bez námitek. 

 

ZM/125/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval prodej pozemků na k. ú. Česká Rybná.  požádali o 

odkup 2 pozemků od města, které již mají dlouhodobě zaplocené. Dvě nové samostatné parcely 

vznikly díky opravě, kterou provedl KN, pracoviště Chrudim. FV a RM podporují prodej. 
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ZM/126/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Směna těchto pozemků znamená vyřešení komplikace, která vznikla v rámci akce Pardubického 

kraje při opravě silnice v České Rybné. Z důvodu hrozby pozastavení celé akce se město 

zapojilo do řešení problému a navrhlo řešení. S  se smění kritický pozemek 

za část pozemku ve vlastnictví města, které má již zaplocen nebo ho užívá a byl 

zaplocen v minulosti. 

 

ZM/127/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Minulé zastupitelstvo se již tento bod projednával a byl přesunut na další jednání z důvodu 

chybějícího vyjádření osadního výboru Česká Rybná. Výbor si vyslechl požadavky  

a navrhl neschválení prodeje, jelikož by došlo ke zúžení komunikace, která by se následně stala 

neprůjezdnou.  
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ZM/128/2020 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Změna katastrální hranice Proseč u Skutče a Záboří u Proseče je vyvolána podnětem 

Katastrálního úřadu, územní pracoviště Chrudim. Jedná se o lokalitu „Šmoulov“, kde mají 

současní majitelé část pozemku na k. ú. Proseč u Skutče a část na k. ú. Záboří u Proseče. 

Změnou katastrální hranice dojde ke sloučení parcel. 

 

16. Návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Proseč u Skutče a k. ú. Záboří 

u Proseče (ZM/129/2020) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Na minulém jednání zastupitelstva se projednávala petice adresovaná městu. Jednalo se o 

požadavek občanů ulice Pasecká o instalaci radaru. Starosta jednal se starostou města 

Chrudim Ing. Františkem Pilným a s pracovníky úřadu ORP. Pokud bychom chtěli petici 

vyhovět, bylo by to pro město finančně nákladné a bez návratnosti. Mohl by se nainstalovat 

radar pro měření rychlosti v obou směrech, ale obsluhovat tento typ radaru může pouze ORP, 

státní policie nebo městská policie. Pokud město zaplatí náklady spojené s pořízením radaru 

(kolem 870 tisíc korun), ORP ho bude provozovat a bude zároveň vybírat pokuty, které půjdou 

do rozpočtu města Chrudim. Zastupitelé se po diskuzi shodli, že pověří radu města hledáním 

vhodného řešení a komunikací s kontaktní osobou petice, se snahou naleznout funkční a pro 

město cenově přijatelné řešení. 

 

17. Jednání s ORP Chrudim ve věci instalace stacionárního měření rychlosti 

vozidel (ZM/130/2020) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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V Proseči dne 9. 12. 2020 

 

  starosta města   ………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Romana Pešková ………………………………………………….. 

 

Bc. Pavel Vostrčil  …………………………………………………. 




