
USNESENÍ č. 7/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 16. března 2021 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/73/2021 

RM schvaluje dodatek č. 3 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) 

 

RM/74/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 338/1 k. ú. Proseč u Skutče o 

výměře cca 3 m2 na úřední desce pro umístění zařízení Z-BOX, na základě žádosti firmy 

Zásilkovna s. r. o. (IČ: 28408306). (základní informace a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/75/2021 

RM schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 1.569.000,00 Kč v dotačním řízení na podporu 

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

včetně uzavření smlouvy č. OSV/21/70923 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/76/2021 

RM bere na vědomí informaci společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o změně oceňování věcných 

břemen pro technickou infrastrukturu (energetickou infrastrukturu) dle zákona č. 237/2020 Sb., 

kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, s účinností od 1. 1. 2021. 

(informace je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/77/2021 

RM schvaluje souhlasné stanovisko s umístěním stavby „Záboří-parc. 738/6,knn“ včetně 

podmínek realizace stavby a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV_2021594/VB/01 v rámci stavby „Záboří-parc. 738/6,knn“ s 

firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (souhlasné 

stanovisko včetně podmínek pro umístění stavby a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/78/2021 

RM schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního 

systému HELIOS eObec č. E-10-00580 a dále schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů 

a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat s firmou Asseco Solutions, a.s. 

(IČ: 64949541), podpisem dodatku a smlouvy je pověřen starosta. (dodatek a smlouva jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/79/2021 

RM schvaluje podpisový řád Městského úřadu Proseč včetně příloh s účinností od 1. 4. 2021. 

(návrh podpisového řádu je přílohou zápisu) 

 

RM/80/2021 

RM bere na vědomí metodiku Ministerstva vnitra k povinnému a dobrovolnému testování 

zaměstnanců obcí a měst s platností od 10. 3. 2021. (informace a metodika jsou přílohou zápisu) 

 

RM/81/2021 

RM schvaluje nařízení č. 1/2021 k testování zaměstnanců města antigenním testem na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu SARS-CoV-2 s účinností od 16. 3. 2021 v souladu 

s unesením Vlády ČR č. 249 ze dne 5. 3. 2021, výkonem nařízení jsou pověření starosta, 

místostarosta a vedoucí zaměstnanci města. (metodika a nařízení jsou přílohou zápisu) 

 

RM/82/2021 

RM bere na vědomí zprávu z Pardubického kraje s informacemi ke dni 11. 3. 2021 k 

současnému stavu očkování v kraji. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/83/2021 

RM bere na vědomí nabídku praktického lékaře Bačkovský spol. s r.o. (IČ: 25920642) na 

dobrovolné antigenní testování pro občany a zaměstnance města. Město nabízí praktickému 

lékaři možnost bezúplatné propagace testování a očkování přímo v ordinaci. (nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/84/2021 

RM schvaluje souhlas s uzavírkou části náměstí v období duben až červen 2021 z důvodů 

nutného předláždění žulové dlažby na náměstí v křižovatce v rámci křížení komunikací II/359, 

II/357 a III/3542. RM bere na vědomí informace starosty, že křižovatka bude nově řešena dle 

návrhu dopravního řešení  projednaného s DI Policií ČR a zástupci Správy a 

údržby silnic Pardubického kraje, investorem akce bude Správa a údržba silnic Pardubického 

kraje (Pardubický kraj), dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. (návrh řešení a 

etapové uzavírky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/85/2021 

RM bere na vědomí usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích o 

zrušení obecně prospěšné společnosti VÁNEK, o.p.s. (IČ: 27461807) se sídlem nám. Dr. 

Tošovského 3, 539 44 Proseč. (usnesení soudu je přílohou zápisu) 

 

RM/86/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci vypsané 

výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb (Program podpory C) a výzvy 

na více náklady a výpadky příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory E). 

Přípravou a podáním žádostí jsou pověření Stanislava Češková, Kateřina Jetmarová a starosta. 

(výzvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/87/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci vypsané 

výzvy č. 11 programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 

služeb 2016-2022 v rámci cíle 5 – Pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb a 

předkládá žádost k projednání a schválení zastupitelstvu města. Přípravou a podáním žádosti 

jsou pověření Stanislava Češková, Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

RM/88/2021 



RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy TopGis, s. r. o. (IČ: 29182263) na analýzu 

zdravotního stavu zeleně pomocí ortofotomap a IR kamery. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/89/2021 

RM bere na vědomí informace ze dne 26. 8. 2020 a upřesnění  doručené dne 

24. 2. 2021 na podatelnu městského úřadu, dalším jednáním se svozovou firmou o možném 

umístění kontejneru na plast v uvedené lokalitě je pověřen místostarosta. (korespondence je 

přílohou zápisu) 

 

RM/90/2021 

RM bere na vědomí zápis z jednání vedení školy s odborovou organizací za přítomnosti 

radního Pardubického kraje Josefa Kozla, předsedkyně školské rady Mgr. Pavlíny Herynkové 

a starosty města ze dne 2. 3. 2021. (zápis z jednání je přílohou zápisu) 

 

RM/91/2021 

RM bere na vědomí doručený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka 

v Pardubicích vedený mezi  a příspěvkovou organizací Základní škola 

a mateřská škola Proseč o určení neplatnosti výpovědi z pracovního místa. (rozsudek je 

přílohou zápisu) 

 

RM/92/2021 

RM schvaluje aktualizaci Domácího řádu pro Dům s pečovatelskou službou Proseč 

na adrese Školní 344, Proseč a pro Dům s chráněnými byty Proseč na adrese Za Potokem 372, 

Proseč v majetku města Proseč s účinností od 17. 3. 2021, oznámením aktuálního znění 

domovního řádu nájemníkům a vymáháním dodržování domovního řádu jsou pověřeni 

Stanislava Češková a starosta. (domovní řád je přílohou zápisu) 

 

RM/93/2021 

RM schvaluje aktualizaci přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Proseč. 

(aktualizace je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/94/2021 

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v DPS č.p. 344 na dobu určitou od 

1. 4. 2021 do 31. 12. 2021. (Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou je přílohou 

zápisu) 

 

RM/95/2021 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou STINTER CZ s.r.o. (IČ: 25959506) na akci 

„Rekonstrukce obecního domu č. p. 137“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy o dílo je přílohou zápisu) 

 

RM/96/2021 

RM 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) na realizaci akce „Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč“, 

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

 

 

V Proseči dne 16. 3. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




