
     Zápis č. 28/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2020 

v 7 hodin v kanceláři starosty města 

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

  

28. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 7:00 hodin do 8:00 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.  

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s. r. o. 

5. Podání žádosti o dotaci na „Restaurování pomníku obětem světových válek v 

České Rybné“  

6. Odměna pro ředitele ZŠ a MŠ Proseč   

7. Přidělení bytu č. 4 v č.p. 372  

8. Přidělení bytu č. 3 v č.p. 372  

9. Protokol o kontrole dodržování zákona o státní sociální podpoře  

10. Vyúčtování výdajů Klubu seniorů Proseč  

11. Rozpočtové opatření č. 10/RM/2020  

12. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury 

13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o. na akci 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“  

14. Plán rozvoje sportu ve městě Proseč 2020-2026 

15. Smlouva o podmínkách zřízení stavby (SÚS) – Kanalizace Proseč – VI. etapa 

 

 

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 28. zasedání Rady města Proseč konaného dne 17. prosince 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 informoval členy rady o nabídce havarijního pojištění nového vozidla pro SDH Záboří a 

zároveň pojištění členů výjezdové jednotky SDH Záboří. Předkládaná nabídka je nejvýhodnější 

z doručených nabídek. 

 

➢ Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 

zákona o obcích, informoval před projednáváním následujícího bodu člen rady Radek 

Šenkýř zbývající členy rady o možném střetu zájmů a informoval, že se zdrží hlasování.  

 

2. Pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. (RM/308/2020) 

Rada města 

schvaluje  

návrh pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. (IČ: 46973451), jejíž předmětem 

je pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu, pojištění 

odpovědnosti za újmu a autopojištění FORD TRANSIT, RZ 6E59457, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy a kalkulace pojistného autopojištění je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 0 

 

Starosta města předkládá ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s demontáží 

NN zařízení čp. 16, které bude předmětem demolice. 

 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  (RM/309/2020) 

Rada města 

schvaluje  

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

2001597/VB/01 akce „Proseč, nám. Dr. Tošovského 16-přeložka nn“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

(IČ 24729035), včetně souhlasu s realizací a umístěním stavby. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Místostarosta města informoval, že v souvislosti se změnou legislativy a cen je nutné uzavřít 

dodatek ke smlouvě s TS Hlinsko. 

 

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s. r. o. (RM/310/2020) 

Rada města 

schvaluje  

dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-62/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s. r. o. (IČ: 25951611), podpisem dodatku 

je pověřen starosta. (dodatek ke smlouvě je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předkládá členům rady návrh na podání žádosti na restaurování pomníku obětem 

světových válek v České Rybné z programu Ministerstva obrany ČR. V případě, že dotace bude 

úspěšná bude akce realizována v roce 2022. 

 

5. Podání žádosti o dotaci na „Restaurování pomníku obětem světových válek v 

České Rybné“ (RM/311/2020) 

Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o dotaci v programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I. 

z Ministerstva obrany na „Restaurování pomníku obětem světových válek v České Rybné“ a 

souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou 

pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (restaurátorský záměr s cenovou nabídkou je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



Starosta města informoval členy rady, že město jako zřizovatele obdrželo žádost o poskytnutí 

odměny řediteli školy.  

 

6. Odměna pro ředitele ZŠ a MŠ Proseč (RM/312/2020) 

Rada města  

schvaluje 

odměnu na základě žádosti za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč pro ředitele Mgr. Josefa Roušara ve výši 25.000 Kč.  

Rada města 

bere na vědomí,  

že odměna bude vyplacena z prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných Pardubickým krajem, 

nikoliv z finančních prostředků, které poskytuje zřizovatel (město) na činnost a provoz příspěvkové 

organizace a ve stejném období budou vyplaceny také odměny pedagogickým a provozním 

pracovníkům příspěvkové organizace. (žádost o poskytnutí odměny je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 1 (Hurych) 

 

7. Přidělení bytu č. 4 v č.p. 372 (RM/313/2020) 

Rada města 

schvaluje  

přidělení bytu č. 4 v č.p. 372  na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

(Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Přidělení bytu č. 3 v č.p. 372 (RM/314/2020) 

Rada města 

schvaluje  

přidělení bytu č. 3 v č.p. 372  na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

(Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



Starosta města informoval, že v listopadu byla provedena kontrola z Úřadu práce ČR s výsledkem 

bez závad a nedostatků. 

 

9. Protokol o kontrole dodržování zákona o státní sociální podpoře 

(RM/315/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

protokol o kontrole dodržování zákona o státní sociální podpoře, kterou provedla pracovnice Úřadu 

práce České republiky – Krajské pobočky v Pardubicích na Městském úřadě Proseč ve dnech 18. 

listopadu 2020 až 30. listopadu 2020. (protokol o kontrole je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že Klub seniorů předkládá radě zprávu o činnosti a žádá o 

podporu klubu i v roce 2021. Členové rady vítají činnost Klubu seniorů a jsou připraveni ho 

podpořit morálně i finančně v další činnosti i v následujícím roce 2021. 

 

10. Vyúčtování výdajů Klubu seniorů Proseč (RM/316/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

vyúčtování výdajů Klubu seniorů Proseč a stručný přehled činností klubu v roce 2020. (vyúčtování 

a přehled činností je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta komentuje a předkládá ke schválení rozpočtové opatření. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 10/RM/2020 (RM/317/2020) 

Rada města 

schvaluje  

rozpočtové opatření č. 10/RM/2020 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



Starosta města předkládá ke schválení smlouvu mezi investorem, majitelem a provozovatelem 

vodárenské infrastruktury, a to v souvislosti s přípravou rozšíření vodovodu v místní části Česká 

Rybná. 

 

12. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury 

(RM/318/2020) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se společnostmi Vodárenská 

společnost Chrudim, a. s. (IČ: 27484211) a Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 48171590). 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předkládá dodatek č. 2 ke smlouvě se zhotovitelskou firmou na akci „Kanalizace Proseč – 

VI. etapa“, předmětem dodatku je změna rozsahu prací a snížení ceny. 

 

13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o. (IČ: 

24135658) na akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ (RM/319/2020) 

Rada města 

schvaluje  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KAVE Bau s.r.o. (IČ: 24135658) na akci 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“, předmětem dodatku je změna rozsahu plnění – snížení ceny, 

podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku a změnový list s rozpočty jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Člen rady Jan Poslušný předkládá k projednání a schválení Plán rozvoje sportu ve městě Proseč do 

roku 2026. Dokument mapuje kompletní sportovní infrastrukturu, sportovní aktivity ve městě a bude 

použit jako koncepční materiál pro žádosti o dotace na rozvoje sportovní infrastruktury. Novela 

zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu přinesla obcím a městům povinnost zpracovat plán 

rozvoje sportu a zajistit jeho provádění. Podle tohoto zákona obsahuje plán rozvoje sportu ve městě 

zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu 

a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města. 



14. Plán rozvoje sportu ve městě Proseč 2020–2026 (RM/320/2020) 

Rada města 

schvaluje  

Plán rozvoje sportu ve městě Proseč na období 2020–2026 v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. (plán rozvoje je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předkládá radě ke schválení smlouvu se SÚS nutnou pro dokončení akce 

„Kanalizace Proseč – VI. etapa“. Cena za umístění splaškové kanalizace do tělesa komunikace a 

zřízení věcného břemene vycházejí z ceníků schválených Radou Pardubického kraje. 

 

15. Smlouva o podmínkách zřízení stavby (SÚS) – Kanalizace Proseč – VI. etapa 

(RM/321/2020) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o podmínkách zřízení stavby v rámci akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“ v souvislosti 

s umístěním splaškové kanalizace v silničním pozemku p. č. 1897/1 a 609/2 k. ú. Podměstí (silnice 

II/359) se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje (Pardubický kraj), podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

V Proseči dne 17. 12. 2020 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




