
     Zápis 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 

 

3. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Cenová nabídka InTePro s.r.o. na technický dozor investora a koordinátora BOZP 

akce „Rekonstrukce Obecního domu čp. 137“  

3. Partnerská smlouva s DSO Mikroregion Maštale o spolupráci při pořádání akce 

„Cyklo Maštale 2021“  

4. Podání žádosti o dotaci na projekt „Fotografická a textová dokumentace 

sbírkových předmětů – III. etapa“  

5. Podání žádosti o dotaci na projekt „Multimediální expozice Muzea dýmek – II. 

etapa“  

6. Podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna podlahy v herně stolního tenisu v 

Proseči“ 

7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Proseč“  

8. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu  

9. Podání žádosti o dotaci na projekt „Prosečský_TALENT21“  

10. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní školy a mateřská školy 

Proseč za rok 2020  

11. Přijetí věcného daru od firmy Information Factor s.r.o. pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč  

12. Oznámení ředitele příspěvkové organizace o uzavření mateřské školy v období 

jarních prázdnin  

13. Inventarizační zpráva města Proseč za rok 2020  

14. Žádost a urgence doručená na podatelnu městského úřadu  

15. Vyjádření k zamítnutí žádosti o směnu pozemků v k. ú. Česká Rybná  

16. Ukončení nájmů bytu č. 1  



17. Pořízení licencí nového software kompatibilního se současným IS města pro 

zpracování mzdové a personální agendy, nové verze docházkového systému a 

pořízení nové licence software potřebného pro zpracování agendy provozovatele 

splaškové kanalizace včetně vyúčtování zálohových plateb stočného  

18. Aktualizace spisového a skartační řádu města Proseč  

19. Sleva na nájemném za pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání za 

měsíce říjen, listopad, prosinec 2020  

20. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků s JUNÁK – český skaut, 

středisko Toulovec Proseč z.s. 

21. Záležitosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

22. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 2121 v k. ú. Proseč u 

Skutče 

23. Rozpočtový výhled města do roku 2024 a návrh rozpočtu města na rok 2021 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 3. zasedání Rady města Proseč konaného dne 9. února 2021 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 města informoval členy rady, že zajistil cenovou nabídku na výkon TDI a BOZP v rámci 

připravované akce „Rekonstrukce Obecního domu čp. 137“ a vzhledem k dobré spolupráci, která 

se osvědčila na předchozích akcích – např. Sokolovna, Kanalizace Proseč –V. etapa, VI. etapa nebo 

Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč doporučuje uzavřít smlouvu s 

 (firma InTePro). Nabízená cena je přiměřená, běžná cena se pohybuje za TDI 3-5 % a za 

BOZP 1-1,5 % z celkové ceny díla dle PD nebo z vysoutěžené ceny. Cena díla této akce dle PD je 

8.283.827 Kč s DPH, což představuje dle cenové nabídky 2,4 % TDI a 1,2 % BOZP.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Cenová nabídka InTePro s.r.o. na technický dozor investora a koordinátora 

BOZP akce „Rekonstrukce Obecního domu čp. 137“ (RM/25/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil partnerskou smlouvu mezi městem a DSO Mikroregionem Maštale na 

pořádní akce Cyklo Maštale 2021. Starosta informoval členy rady, že pořádání a průběh bude do 

značné míry ovlivněn opatřeními v souvislosti s epidemií Covid-19 a je možné, že se akce nebude 

moci ani uskutečnit. I přes toto riziko se valná hromada DSO rozhodla zahájit přípravné práce a 

řešit zajištění finančních zdrojů. Starosta upozornil, že uzavřením smlouvy se město stává garantem 

a také hlavním partnerem akce. Po krátké diskuzi se členové rady shodli na podpoře akce a 

uzavření smlouvy. Starosta informoval před projednáváním bodu o svém střetu zájmů v této věci 

(vykonává také funkci předsedy DSO Mikroregionu Maštale) a navrhl, že se zdrží hlasování. 

 

➢ 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 starosta města Ing. Jan 

Macháček zbývající členy rady o možném střetu zájmů a sdělil, že se zdrží hlasování.  

 

3. Partnerská smlouva s DSO Mikroregion Maštale o spolupráci při pořádání 

akce „Cyklo Maštale 2021“ (RM/26/2021) 

Rada města 

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) 

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

 

 

 



Starosta města předkládá radě města k projednání návrh na přípravu a podání žádosti o dotace na 

připravované projekty města z prostředků Pardubického kraje. Jedná se o projekty: 

• Fotografická a textová dokumentace sbírkových předmětů – III. etapa 

• Multimediální expozice Muzea dýmek – II. etapa 

• Výměna podlahy v herně stolního tenisu v Proseči 

 

4. Podání žádosti o dotaci na projekt „Fotografická a textová dokumentace 

sbírkových předmětů – III. etapa“ (RM/27/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Podání žádosti o dotaci na projekt „Multimediální expozice Muzea dýmek – 

II. etapa“ (RM/28/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



6. Podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna podlahy v herně stolního tenisu v 

Proseči“  (RM/29/2021) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Starosta města navrhuje pokusit se zvýšené náklady a vysokou spoluúčast města na akci „Sportovní 

hala Proseč“ řešit podáním žádosti o dotaci v rámci vypsané výzvy Národní sportovní agentury. 

Úspěšnost této žádosti bude nejistá, protože již na stejný projekt jsou čerpány národní prostředky 

z Ministerstva financí. Starosta a Kateřina Jetmarová jsou přesto pověřeni přípravou žádosti a 

hledáním dalších zdrojů financování.  

 

7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Proseč“ (RM/30/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že město bylo vyzváno Ministerstvem vnitra k aktualizaci vyhlášky o 

místním poplatku z pobytu v souladu s platnou legislativou účinnou od 1. 1. 2021. Předložená 

vyhláška splňuje aktuální znění zákona a bude předložena k projednání a schválení zastupitelstvu 

města na budoucím jednání. 

 

 

 

 



8. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

(RM/31/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že příspěvková organizace připravila žádost o dotaci pro 

práci s nadanými dětmi z programu Pardubického kraje, dle výzvy a podmínek musí žádost podat 

svým jménem zřizovatel. 

 

9. Podání žádosti o dotaci na projekt „Prosečský_TALENT21“ (RM/32/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil inventarizační zprávu příspěvkové organizace k projednání a schválení. 

 

10. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní školy a mateřská 

školy Proseč za rok 2020 (RM/33/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta předložil žádost příspěvkové organizace s návrhem smlouvy o přijetí věcného daru a 

doporučuje jeho schválení. 

 

11. Přijetí věcného daru od firmy Information Factor s.r.o. pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč (RM/34/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Členové rady obdržely oznámení ředitele o uzavření mateřské školy v období jarních prázdnin, a to 

z důvodu dezinfekce prostor školky a malého zájmu rodičů o umístění dětí v tomto období. Bylo 

konstatováno, že i kdyby s tímto rozhodnutím zřizovatel nesouhlasil, má právo ředitel mateřskou 

školu i přes jeho nesouhlas uzavřít. Jedná se o vyhrazenou pravomoc ředitele školy. 

 

12. Oznámení ředitele příspěvkové organizace o uzavření mateřské školy v 

období jarních prázdnin (RM/35/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil inventarizační zprávu města Proseč k projednání a schválení. 

 

13. Inventarizační zpráva města Proseč za rok 2020 (RM/36/2021)  

Rada města 

schvaluje  

inventarizační zprávu města Proseč za rok 2020 dle přílohy. (kompletní zpráva včetně příloh je 

uložena v účtárně městského úřadu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta města předložil členům rady žádost včetně urgence  a odpovědi starosty. 

Osoba, která není naším občanem, se dožaduje na základě plné moci (kterou nepředložila) umístění 

kontejneru na plast, aniž by uvedla své kontaktní údaje, nebo určila místo požadovaného umístění 

kontejneru. Žadatel byl 4. 2. 2021 vyzván k doplnění žádosti. Žádost o doplnění byla odeslána na 

doručenku na doručovací adresu, která byla uvedena až v urgenci ze dne 3. 2. 2021. 

 

14. Žádost a urgence doručená na podatelnu městského úřadu (RM/37/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že měl dne 5. 2. 2021 jednání s  na 

městském úřadě, na kterém předal městu své vyjádření k zamítnutí žádosti o směnu. 

Starosta vnímá potřebu naleznout smírné řešení v podobě uzavření dohody s žadatelem o narovnání 

majetkoprávních vztahů a vyřešení komunikace u jeho nemovitosti i v zájmu města. Starosta chce 

předejít případnému soudnímu sporu. Starosta navrhuje radě, aby ho pověřila jednáním a pokusem 

naleznout oboustranně kompromisní a vyhovující řešení. 

 

15. Vyjádření k zamítnutí žádosti o směnu pozemků v k. ú. Česká Rybná 

(RM/38/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



Starosta informoval, že došlo k uvolnění nájemního bytu z důvodu úmrtí. 

 

16. Ukončení nájmů bytu č. 1 (RM/39/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

ukončení nájemní smlouvy bytu č. 1 v DPS čp. 344 s  ke dni 27. 1. 2021 

z důvodu úmrtí nájemce. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že informační systémy v rámci města jsou nedostatečné a 

bude potřeba řešit jejich doplnění a obměnu. Jedním z důvodů je končící podpora některých 

programů a nutnost přejít na nové verze, nástupce nebo zvolit jiný lépe vyhovující software a také je 

nutné pořídit specializovaný program na zefektivnění procesů vyúčtování stočného a evidenci 

jednotlivých přípojných míst (město je provozovatel kanalizace). Do doby zavedení nového software 

není možné řešit kontrolním výborem a některými zastupiteli požadovanou dvousložkovou formu 

účtování stočného nebo jiné fixní poplatky spojené s vyúčtováním. Vhodný termín bude nejdříve 

v roce 2023, kdy budou všichni občané nastaveni na zálohové platby a bude bez problémů fungovat 

přenos dat mezi SW města a SW vodárenské společnosti. 

 

17. Pořízení licencí nového software kompatibilního se současným IS města pro 

zpracování mzdové a personální agendy, nové verze docházkového systému a 

pořízení nové licence software potřebného pro zpracování agendy provozovatele 

splaškové kanalizace včetně vyúčtování zálohových plateb stočného 

(RM/40/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

Starosta předložil k projednání a schválení aktualizaci spisového a skartačního řádu, který je 

v souladu s platnou legislativou a doporučuje jeho schválení. 

 

18. Aktualizace spisového a skartační řádu města Proseč (RM/41/2021)  

Rada města 

schvaluje  

aktualizaci spisového a skartační řádu města Proseč s účinností od 1. 4. 2021. (návrh spisového řádu 

je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil návrh na pomoc v souvislosti s opatřeními a omezeními nouzového stavu místním 

podnikatelům, kteří nemohou provozovat svou živnost vůbec nebo s výrazným omezením. V rámci 

diskuze nad dotačním programem státu „Covid nájemné“ bylo konstatováno, že program je nejistý, 

příliš složitý, a navíc zatěžuje živnostníky a podnikatele sankcemi a 10letou možnou kontrolou. Když 

není schopen dostatečně pomoci stát, tak rada města projednala a shodla se na následujících 

slevách pro nájemce nebytových prostor v majetku města. 

 

19. Sleva na nájemném za pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání 

za měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 (RM/42/2021)  

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



Starosta města předložil k projednání žádost skautů z Proseče o vyřešení změny rozsahu nájmu 

pozemků u skautského tábora na Farském kopci, a to z důvodu proběhlého soudního sporu (město 

již nevlastní některé pronajímané pozemky) nebo změnám, které provedl katastrální úřad (změna 

čísel parcel a aktualizace výměry). 

 

20. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků s JUNÁK – český 

skaut, středisko Toulovec Proseč z.s. (RM/43/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Členové rady města se dotazovali starosty na vývoj situace v příspěvkové organizaci. Na posledním 

jednání dne 25. 1. 2021 přislíbil pan ředitel rychlé jednání a snahu o vyřešení vyhrocené situace 

mezi vedením a odborovou organizací zastupující zaměstnance školy. Dále se členové rady 

zajímali, zda již má zřizovatel doručené rozhodnutí soudu, o kterém hovořil pan ředitel. Starosta 

informoval, že od ředitele má pouze mailem doručené informace, že proběhlo určité jednání, ale 

k dohodě zatím nedošlo a rozhodnutí soudu také nebylo doručeno. Členové rady vyjádřili 

znepokojení z neřešené situace v příspěvkové organizaci a očekávají do dalšího jednání rady již 

nějaké konkrétnější informace. Starosta byl pověřen, aby v případě, že nebudou zřizovateli před 

jednáním další rady doručeny žádné nové informace, oslovil ředitele školy, jako statutárního 

zástupce, výzvou s žádostí o poskytnutí informací o pokroku nebo dalším postupu.  

 

21. Záležitosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

(RM/44/2021)  

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta informoval členy rady města, že v období let 2018 a 2019 byla realizována akce 

z prostředků Pardubického kraje „Oprava silnice II/359 Proseč – Zderaz“. Během společných 

jednání se město zavázalo pozemky, na kterých bude realizována stavba po realizaci bezúplatně 

převést do majetku Pardubického kraje. Všechny pozemky, kromě jednoho byly řádně zveřejněny, 

chybějící nezveřejněný pozemek je předmětem tohoto bodu jednání. V případě zveřejnění bude 

možné všechny dotčené pozemky stavbou na dalším jednání zastupitelstva převést do majetku 

Pardubického kraje. 

 

22. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 2121 v k. ú. Proseč 

u Skutče (RM/45/2021)  

Rada města 

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.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil rozpočtový výhled do roku 2024, který byl sestaven dle platné legislativy. 

Dále starosta předložil členům rady návrh rozpočtu města na rok 2021. Byly upřesněny prioritní 

investiční akce města, které musíme dokončit v roce 2021, snížené provozní výdaje a odhadované 

příjmy, které musí být ještě upřesněny o aktuální predikci a předpokládané dotace. Rada pověřila 

starostu a hlavní účetní dopracováním návrhu rozpočtu a jeho zveřejněním na úřední desce, aby 

mohl být projednávám na jednání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 9. 3. 2021.  

23. Rozpočtový výhled města do roku 2024 a návrh rozpočtu města na rok 2021 

(RM/46/2021)  

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

V Proseči dne 9. 2. 2021 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




