
USNESENÍ č. 6/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 1. března 2021 v 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

 

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

Háp 

Hosté: Stanislava Češková (vedoucí pečovatelské služby), Marie Doležalová (hlavní 

pečovatelka), Petr Džbánek (velitel JSDH Proseč), Petr Kusý (starosta SDH 

Záboří) 

 

RM/65/2021 

RM bere na vědomí informace vedoucí pečovatelské služby Stanislavy Češkové a hlavní 

pečovatelky Marie Doležalové o provozu a zajištění klientů pečovatelské služby v době 

nouzového stavu, dále informace o zajištění očkování vakcínou proti Covid-19 všech 

zaměstnanců města pracujících v sociálních službách a informace o spolupráci s praktickým 

lékařem a Pardubickým krajem na zabezpečení očkování klientů pečovatelské služby a občanů 

města, kteří projeví zájem, vakcínou proti Covid-19 přímo v Proseči. 

 

RM/66/2021 

RM schvaluje pořízení 2 ks ušních certifikovaných teploměrů včetně příslušenství z důvodu 

zajištění přesného měření tělesné teploty zaměstnanců města a klientů pečovatelské služby, 

objednávkou je pověřena vedoucí pečovatelské služby. 

 

RM/67/2021 

RM bere na vědomí informace velitele JSDH Proseč Petra Džbánka o akceschopnosti jednotky 

JPOIII a připravenosti pomoci městu nad rámec svých povinností zabezpečit dezinfekci 

veřejných míst a dezinfekci vnitřních prostor ozónem nebo suchou mlhou. 

 

 

 

 



RM/68/2021 

RM bere na vědomí informace starosty SDH Záboří Petra Kusého za jednotku JPOV Záboří-

Proseč s nabídkou pomoci při dezinfekci veřejných míst a pomoci s transportem osob na 

očkování novým DA, případně transportem ochranných osobních pomůcek ze skladových nebo 

distribučních míst. 

 

RM/69/2021 

RM bere na vědomí přijetí 4000 ks chirurgických roušek ze Správy státních hmotných rezerv 

distribuovaných přes spolek Potravinová banka Pardubice, z. s. a schvaluje jejich distribuci 

sociálně slabým a potřebným osobám na území našeho města, distribucí je pověřena Stanislava 

Češková a Marie Doležalová. 

 

RM/70/2021 

RM schvaluje převedení dalších 1500 ks respirátorů typu KN95 (včetně usnesení RM č. 5/2021 

celkem 3500 ks) ze skladových zásob do prodeje občanům města za dotovanou cenu, v balení 

po 10 ks, za cenu 10 Kč/ks (100 Kč = balení 10 ks), a to z důvodu maximálního zajištění 

dostupnosti ochranných osobních pomůcek pro občany a v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a 

zdraví, a to v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, usnesením č. 196 a č. 216, 

zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 240/2000 Sb., krizový 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Provedením tohoto usnesení je pověřen starosta a zaměstnanci městského úřadu. 

 

RM/71/2021 

RM schvaluje pořízení 3000 ks respirátorů typu FFP2 splňující certifikaci EN 14683: 2019 + 

AC 2019 k doplnění skladových zásob na základě cenové nabídky od firmy ELASTO FORM 

Bohemia s.r.o. (IČ: 46885145), a to z důvodu, že velká část skladových zásob respirátorů KN95 

byla prodána občanům města za dotovanou cenu, podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. 

(kupní smlouva je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 

 



RM/72/2021 

RM schvaluje pořízení 500 ks antigenních testů Humasis COVID-19 Ag Test, dle cenové 

nabídky od firmy Novatin s.r.o. (IČ: 27930815), určených pro testování zaměstnanců města, 

organizačních složek města a klientů Pečovatelské služby Proseč. Testy jsou prověřené a 

schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR a mají vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení 

vlády č. 56/2015 Sb. povolení k samotestování osob. (cenová nabídka, návod a schválení 

MZČR jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

V Proseči dne 1. 3. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


