
USNESENÍ č. 3/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 9. února 2021 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/25/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku InTePro s.r.o. (IČ: 08570558) na technický dozor investora a 

koordinátora BOZP akce „Rekonstrukce Obecního domu čp. 137“, podpisem smluv na zajištění 

činností je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/26/2021 

RM schvaluje partnerskou smlouvu s DSO Mikroregion Maštale, svazek obcí (IČ: 70935840) 

o spolupráci při pořádání akce „Cyklo Maštale 2021“, podpisem smlouvy je pověřen 

místostarosta. (partnerská smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/27/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury a památkové péče v 

Pardubickém kraji na rok 2021 v rámci podprogramu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí 

a galerií – A2 Zlepšení péče o sbírkový fond na projekt „Fotografická a textová dokumentace 

sbírkových předmětů – III. etapa“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu 

města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/28/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury a památkové péče v 

Pardubickém kraji na rok 2021 v rámci podprogramu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí 

a galerií – A1 Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií na projekt „Multimediální 

expozice Muzea dýmek – II. etapa“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu 

města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je 

přílohou zápisu) 



RM/29/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových 

aktivit v roce 2021 z prostředků Pardubického kraje na projekt „Výměna podlahy v herně 

stolního tenisu 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) 

 

RM/30/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Investice do 10 mil. Kč vypsané Národní 

sportovní agenturou na projekt „Sportovní hala Proseč“. Přípravou a podáním žádosti jsou 

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

 

RM/31/2021 

RM schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, 

připravené na základě dopisu z Ministerstva vnitra ČR a předkládá ji k projednání a schválení 

zastupitelstvu města. (návrh vyhlášky a dopis z MV jsou přílohou zápisu) 

 

RM/32/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Identifikace nadání a práce s nadanými a 

mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu 

Smart akcelerátor Pardubického kraje II z prostředků Pardubického kraje na projekt 

„Prosečský_TALENT21“, který připravila příspěvková organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč jako příjemce dotace. (výzva a žádost o dotaci jsou přílohou zápisu) 

 

RM/33/2021 

RM schvaluje inventarizační zprávu příspěvkové organizace Základní školy a mateřská školy 

Proseč za rok 2020 dle přílohy. (kompletní zpráva včetně příloh je uložena v účtárně 

příspěvkové organizace) 

 

RM/34/2021 

RM schvaluje přijetí věcného daru v podobě 30 kusů zápisníků Information Ninja 2021 

v celkové hodnotě 4.500,- Kč od firmy Information Factor s.r.o. (IČ: 07861664) pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva je přílohou 

zápisu) 



RM/35/2021 

RM bere na vědomí oznámení ředitele příspěvkové organizace o uzavření mateřské školy 

v období jarních prázdnin, tj. od 15. 2. do 19. 2. 2021. (oznámení je přílohou zápisu) 

 

RM/36/2021 

RM schvaluje inventarizační zprávu města Proseč za rok 2020 dle přílohy. (kompletní zpráva 

včetně příloh je uložena v účtárně městského úřadu) 

 

RM/37/2021 

RM bere na vědomí žádost ze dne 26. 8. 2020 a urgenci doručenou dne 

3. 2. 2021 na podatelnu městského úřadu a odpověď starosty ze dne 4. 2. 2021, dalším jednáním 

je pověřen starosta a místostarosta. (korespondence je přílohou zápisu) 

 

RM/38/2021 

RM bere na vědomí vyjádření  k zamítnutí žádosti o směnu pozemků v k.ú. Česká 

Rybná, pokusem o sjednání dohody o možné směně a narovnání vztahů je pověřen starosta. 

(vyjádření je přílohou zápisu) 

 

RM/39/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č. 1 v DPS čp. 344 s 

 ke dni 27. 1. 2021 z důvodu úmrtí nájemce. 

 

RM/40/2021 

RM schvaluje pořízení licencí nového software kompatibilního se současným IS města pro 

zpracování mzdové a personální agendy (PERM3) z důvodu končící podpory stávajícího 

software, nové verze docházkového systému (Alveno) z důvodu končící podpory stávajícího 

software a pořízení nové licence software potřebného pro zpracování agendy provozovatele 

splaškové kanalizace včetně vyúčtování zálohových plateb stočného (SQL-Ekonom), 

objednávkou, podpisy smluv a implementací je pověřen starosta. (cenové nabídky a návrhy 

smluv jsou přílohou zápisu) 

 

RM/41/2021 

RM schvaluje aktualizaci spisového a skartační řádu města Proseč s účinností od 1. 4. 2021. 

(návrh spisového řádu je přílohou zápisu) 



 

RM/42/2021 

RM schvaluje slevu na nájemném za pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání za 

měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 z důvodu zachování a podpory podnikání ve městě a 

kompenzace ztrát spojených s omezením provozu v rámci nezbytných opatření Covid-19 těmto 

nájemcům: 

• Blanka Herynková, se sídlem v Proseči – sleva 100 %, 

• Iva Hromádková, se sídlem v Proseči – sleva 100 %, 

• David Lampárek, se sídlem v Proseči – sleva 50 %, 

a sleva 50 % pro Davida Lampárka na místním poplatku za předzahrádku za rok 2020. 

 

RM/43/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků týkající se snížení 

celkové výměry pronájmu pozemku s JUNÁK – český skaut, středisko Toulovec Proseč z.s., 

zastoupený vedoucím střediska . (návrh 

dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/44/2021 

RM bere na vědomí informace starosty, že zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Proseč nemá žádné nové informace, že by došlo ke společné dohodě mezi 

vedením školy a odborovou organizací, ani k doručení rozsudku soudu. Rada města pověřuje 

starostu, aby vyzval ředitele školy k poskytnutí aktuálních informací k řešeným záležitostem 

do dalšího jednání rady. 

 

RM/45/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 2120 ostatní plocha 

silnice v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 29 m2 Pardubickému kraji z důvodu majetkového 

vypořádání v rámci investiční akce „Oprava silnice II/359 Proseč – Zderaz“ realizovaná 

v období 2018-2019 a předkládá ho ke schválení zastupitelstvu města. 

 

 

 

 

 



 

RM/46/2021 

RM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2024 a návrh 

rozpočtu města na rok 2021 (investiční akce, provozní výdaje) a pověřuje starostu a hlavní 

účetní města dopracováním rozpočtu o aktuální predikované příjmy, došlá rozhodnutí o 

poskytnutí dotací, potvrzené transfery z Pardubického kraje na provoz pečovatelské služby a 

dále je pověřuje zveřejněním výhledu a návrhu rozpočtu na úřední desce v zákonné lhůtě. 

 

V Proseči dne 9. 2. 2021 

starosta města:  ……………………………………………… 

místostarosta města: ………………………………………………. 




