
     Zápis 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) 

 

6. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 16:00 hodin do 17:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Informace vedoucí pečovatelské služby a hlavní pečovatelky o provozu a zajištění 

klientů pečovatelské služby v době nouzového stavu 

3. Pořízení 2 ks ušních certifikovaných teploměrů včetně příslušenství 

4. Informace velitele JSDH Proseč o akceschopnosti jednotky JPOIII a připravenosti 

pomoci městu 

5. Informace starosty SDH Záboří za jednotku JPOV Záboří-Proseč s nabídkou 

pomoci při dezinfekci veřejných míst 

6. Přijetí 4000 ks chirurgických roušek ze Správy státních hmotných rezerv  

7. Převedení 1500 ks respirátorů typu KN95 ze skladových zásob do prodeje 

občanům města za dotovanou cenu 

8. Pořízení 3000 ks respirátorů typu FFP2 

9. Pořízení 500 ks antigenních testů 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 6. zasedání Rady města Proseč konaného dne 1. března 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 uvítal všechny hosty na jednání rady a poděkoval jim za jejich čas a ochotu pomoci městu 

a jeho občanům. Jednání rady bylo svoláno mimořádně, na základě nově vyhlášeného nouzového 

stavu, zhoršující se situace v České republice, ale i v regionu a také na základě nově vyhlášených 

opatření. Setkání se zúčastnili zástupci pečovatelské služby a také hasičských jednotek JPOIII 

Proseč a nově také JPOV Záboří-Proseč. 

Zástupkyně pečovatelské služby informovaly členy rady o opatřeních, které realizovaly nebo plánují 

realizovat v rámci organizační složky města ve vztahu ke svým klientům a novým opatřením. 

Vedoucí pečovatelské služby poděkovala členům rady za veškerou materiální a morální pomoc 

v období, které trvá téměř 12 měsíců a zároveň jménem klientů poděkovala za poskytnuté ochranné 

pomůcky (roušky, respirátory atd.). Starosta se dotazoval na možnosti, jak může město dále pomoci 

zaměstnancům nebo klientům, případně co může zajistit. Vedoucí pečovatelské služby se zmínila o 

velké nepřesnosti bezkontaktních teploměrů, které dosud pečovatelská služba používá a požádala o 

pořízení 2 ks certifikovaných ušních teploměrů pro přesné měření tělesné teploty zaměstnanců a 

klientů pečovatelské služby. 

 

2. Informace vedoucí pečovatelské služby a hlavní pečovatelky o provozu a 

zajištění klientů pečovatelské služby v době nouzového stavu (RM/65/2021) 

Rada města 

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. 

Pro:5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



3. Pořízení 2 ks ušních certifikovaných teploměrů včetně příslušenství 

(RM/66/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta poděkoval hasičům za předchozí pomoc městu a následně probíhalo informování o 

akceschopnosti a aktuálním stavu jednotek a jejich možnostech pomoci městu v době nouzového 

stavu a zhoršující se pandemické situace. Po diskuzi s členy rady bylo dohodnuto obnovení 

dezinfekce veřejných míst, a to včetně dětských hřišť, které město jako zřizovatel na rozdíl od 

některých jiných obcí a měst nechce uzavírat (pozn. uzavření dětských hřišť umožňuje nově vydané 

nařízení č. 216). Starosta SDH Záboří Petr Kusý nabídl členy jednotky a nový dopravní automobil 

také pro transport osob např. na hromadné očkování a transport ochranných pomůcek ze skladů 

nebo distribučních míst, což v minulosti zajišťovali zaměstnanci města, místostarosta nebo starosta.   

 

4. Informace velitele JSDH Proseč o akceschopnosti jednotky JPOIII a 

připravenosti pomoci městu (RM/67/2021) 

Rada města 

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.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



5. Informace starosty SDH Záboří za jednotku JPOV Záboří-Proseč s nabídkou 

pomoci při dezinfekci veřejných míst (RM/68/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady a přítomné hosty, že nám bylo poskytnuto 4000 ks chirurgických 

roušek ze Správy státních hmotných rezerv přes potravinou banku díky ředitelce Charity Nové 

Hrady Blance Vopařilové, které máme distribuovat potřebným osobám. Zástupkyně pečovatelské 

služby nabídly v tomto směru pomoc, protože mají zmapovaný region a jsou schopny zacílit na 

skutečně potřebné skupiny obyvatel. 

 

6. Přijetí 4000 ks chirurgických roušek ze Správy státních hmotných rezerv 

(RM/69/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že v souladu s usnesením rady města č. 5/2021 ze dne 28. 2. 2021 

byl proveden 1. 3. 2021 prodej 2000 ks respirátorů typu KN95 ze skladových zásob města OOPP 

pořízených na jaře minulého roku za dotovanou 10 Kč / ks v balení po 10 ks za celkovou cenu 100 

Kč. Vzhledem k rychlému vyčerpání alokovaného množství a existenci dalších zásob respirátorů v 

rezervě města navrhuje starosta převést dalších 1500 ks ze zásob do prodeje a zajistit tak, vzhledem 

k vysokému zájmu, nezbytnou ochranu pro občany města v souladu s nařízením Vlády ČR č. 216. Po 

krátké diskuzi bylo konstatováno, pokud město vyčerpá své zásoby, bude je třeba doplnit na 

minimální úroveň, a proto bylo navrženo pořízení 3000 ks nových respirátorů typu FFP2 splňující 

současné normy do skladu OOPP města Proseč.   

 



7. Převedení 1500 ks respirátorů typu KN95 ze skladových zásob do prodeje 

občanům města za dotovanou cenu (RM/70/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Pořízení 3000 ks respirátorů typu FFP2 (RM/71/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Vzhledem k současné situaci starosta města a vedoucí pečovatelské služby zahájili diskuzi o 

nutnosti zahájit pravidelné testování zaměstnanců města, zaměstnanců organizačních složek, ale 

také klientů pečovatelské služby v souladu s nařízením a opatřeními vydanými Vládou ČR. Bylo 

konstatováno, že město již nemá téměř žádné antigenní testy skladem a k dispozici je pouze 

posledních několik kusů antigenních testů z nosohltanu a také několik testů z krve na protilátky 

IgG/IgM. Pečovatelská služba do současné doby používala pro testování zaměstnanců a klientů 

antigenní testy pro výtěr z nosohltanu, které byly hrazené zdravotní pojišťovnou. Vzhledem 

k ukončení úhrady a dodávek těchto testů ze strany zdravotních pojišťoven / státu si nově musí další 

testy zajistit samo město. Jejich zpětná úhrada je nejistá, navíc město by mělo mít k dispozici i testy 

určené pro samotestování pro další zaměstnance, a to i například pro členy jednotek hasičů. 



Starosta navrhl pořízení zásob méně invazivních antigenních testů z přední části nosu, které je 

možné využít i pro samotestování zaměstnanců a klientů pečovatelské služby. Členové rady po 

krátké diskuzi jednohlasně souhlasili s tímto postupem. 

 

9. Pořízení 500 ks antigenních testů (RM/72/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 1. 3. 2021 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


