
     Zápis 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 

 

7. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:45 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

  2. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-62/2019 s Technickými službami Hlinsko, s. r. o.   

3. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 338/1 k. ú. Proseč u Skutče  

4. Přijetí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb  

5. Informace společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o změně oceňování věcných břemen 

pro technickou infrastrukturu  

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IV_2021594/VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  

7. Dodatek č. 5 a smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. 

8. Podpisový řád Městského úřadu Proseč  

9. Metodika Ministerstva vnitra k povinnému a dobrovolnému testování zaměstnanců 

obcí a měst  

10. Nařízení č. 1/2021 k testování zaměstnanců města  

11. Zpráva z Pardubického kraje s informacemi k současnému stavu očkování v kraji  

12. Nabídka praktického lékaře Bačkovský spol. s r.o. na dobrovolné antigenní 

testování pro občany a zaměstnance města  

13. Uzavírka části náměstí v období duben až červen 2021 v křižovatce v rámci 

křížení komunikací II/359, II/357 a III/3542  

14. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích o zrušení 

obecně prospěšné společnosti VÁNEK, o.p.s.  

15. Podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci vypsané výzvy na mimořádné odměny 

pro zaměstnance sociálních služeb a výzvy na více náklady a výpadky příjmů v 

souvislosti s epidemií COVID-19  



16. Podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci vypsané výzvy č. 11 programu 013310 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022  

17. Cenová nabídka firmy TopGis, s. r. o. na analýzu zdravotního stavu zeleně  

18. Umístění kontejneru na plast v Šilinkově dole  

19. Zápis z jednání vedení školy s odborovou organizací  

20. Doručený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích  

21. Aktualizace Domácího řádu pro Dům s pečovatelskou službou Proseč a pro Dům 

s chráněnými byty Proseč  

22. Aktualizace přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Proseč   

23. Přidělení bytu č. 1 v DPS č.p. 344 

24. Smlouva o dílo s firmou STINTER CZ s.r.o. na akci „Rekonstrukce obecního 

domu č. p. 137“ 

25. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se 

společnostmi Vodárenská společnost Chrudim, a. s. a Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 7. zasedání Rady města Proseč konaného dne 16. 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. 

 

Místostarosta města informoval členy rady, že město má kromě smlouvy na likvidaci odpadu od 

občanů a míst na tříděný odpad také smlouvu s TS Hlinsko na svoz komunálního odpadu 

pocházejícího z objektů, které provozuje nebo sídlí město a také jsou po městě a místních částech 

rozmístěné kontejnery o objemu 1100 litrů na komunální odpad. Na tento druh likvidace odpadu je 

uzavřena samostatná smlouva. Aktualizace smlouvy formou dodatku je nutná z důvodu aktualizace 

umístění sběrných míst. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-62/2019 s Technickými službami Hlinsko, s. r. o.  

(RM/73/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že společnost Zásilkovna projevila zájem o umístění 

bezobslužného Z-BOXU, který umožňuje příjem a odesílání zásilek 7 dní v týdnu 24 hodin denně. 

Firma si vytipovala místo, které je dobře obsluhovatelné a kde je dobrý zdroj slunce (z důvodu 

napájení zařízení pomocí solárního panelu). Ideální je místo mezi knihovnou a domem 

s pečovatelskou službou s přístupem z parkoviště DPS. Radní se shodli na zveřejnění záměru a 

dalším jednání s firmou o podmínkách umístění Z-BOXu. 

 

3. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 338/1 k. ú. Proseč u Skutče 

(RM/74/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že se podařilo díky kvalitní přípravě žádosti o dotaci, kterou 

připravila vedoucí Stanislava Češková, získat z MPSV přerozdělovaných Pardubickým krajem více 

než 1,5 mil. korun na provoz pečovatelské služby v roce 2021. 

 

 

 

 



4. Přijetí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 

(RM/75/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že společnost ČEZ již nebude respektovat ceník města na 

zřízení věcných břemen a bude vycházet ze svého ceníku, což ji nově umožňuje novela zákona o 

oceňování majetku. Město se ještě více zaměří na podmínky pro ukládání staveb společnosti ČEZ do 

pozemků v majetku města a bude požadovat důslednou kontrolu a dodržování těchto podmínek. 

 

5. Informace společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o změně oceňování věcných 

břemen pro technickou infrastrukturu (RM/76/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil členům rady žádost o souhlasné stanovisko při zasíťování pozemků NN 

společností ČEZ ve směru ze Záboří do Pastviska. Na základě požadavků města byla již upravena 

PD a stanoveny další podmínky pro realizaci stavby. Za těchto podmínek členové rady se stavbou 

souhlasí. 

 

 

 



6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IV_2021594/VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (RM/77/2021) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil členům rady dva dodatky smluv se společností Asseco Solutions, kterými se 

řeší změna rozsahu (snížení) služeb (z důvodu nahrazení systémů novým SW, řešeno v předchozích 

radách města) a dále se ošetřuje zpracování a ochrana osobních údajů v rámci používaného IS. 

7. Dodatek č. 5 a smlouvy s firmou Asseco Solutions, a.s. (RM/78/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil členům rady města podpisový řád Městského úřadu Proseč, který řeší 

podpisová práva a kompetence jednotlivých funkcí pro případy zástupu. 

 

8. Podpisový řád Městského úřadu Proseč (RM/79/2021)  

Rada města 

schvaluje  

podpisový řád Městského úřadu Proseč včetně příloh s účinností od 1. 4. 2021. (návrh podpisového 

řádu je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta města informoval členy rady, že Ministerstvo vnitra ČR zaslalo všem obcím a městům 

informace k testování zaměstnanců ÚSC. Na základě této metodiky mohou obce a města vydat 

nařízení přistoupit k povinnému testování zaměstnanců. Vzhledem k současné pandemické situaci a 

dostupnosti testů se radní shodli, že využijí své pravomoci a schválí nařízení, které testování 

v rámci úřadu a dalších zaměstnanců města zavedou s okamžitou účinností od 16. 3. 2021. 

 

9. Metodika Ministerstva vnitra k povinnému a dobrovolnému testování 

zaměstnanců obcí a měst (RM/80/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Nařízení č. 1/2021 k testování zaměstnanců města (RM/81/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil aktuální informace k očkování v Pardubickém kraji, pro občany města Proseč je 

příznivá informace o zřízení nového očkovacího centra v Hamzově léčebně v Luži. 

 

11. Zpráva z Pardubického kraje s informacemi k současnému stavu očkování v 

kraji (RM/82/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

zprávu z Pardubického kraje s informacemi ke dni 11. 3. 2021 k současnému stavu očkování v kraji. 

(zpráva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

Starosta informoval členy rady, že nám byla předložena nabídka na testování zaměstnanců a také 

záměr testování občanů. Testování zaměstnanců si bude město provádět pomocí samotestů. 

Testování a očkování občanů může město zatím propagovat, v případě koncepčního řešení pro větší 

množství občanů se může také aktivně zapojit. 

 

12. Nabídka praktického lékaře Bačkovský spol. s r.o. na dobrovolné antigenní 

testování pro občany a zaměstnance města (RM/83/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že SÚS Pardubického kraje má záměr předláždit v období duben až 

červen 2021 křižovatku na náměstí a tím zlepšit nejen stav komunikace, ale zároveň vyřešit 

nepřehlednost křižovatky s využitím konzultované studie s DI Policie ČR a dle návrhu revitalizace 

centra města zpracované . S předlážděním budou spojená dopravní omezení, 

upřesněním realizace a termínů uzavírek jsou pověřeni starosta a místostarosta. 

 

13. Uzavírka části náměstí v období duben až červen 2021 v křižovatce v rámci 

křížení komunikací II/359, II/357 a III/3542 (RM/84/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta města informoval členy rady, že město obdrželo usnesení soudu, které ruší obecně 

prospěšnou společnost VÁNEK, o.p.s. na základě návrhu jednoho z členů dozorčí rady. Společnost 

Vánek byla založena v roce 2004 a jedním ze zakladatelů byla tehdy obec Proseč. V době založení 

společnosti nebyl nikdo ze současných členů rady členem zastupitelstva. Důvod založení a předmět 

činnosti společnosti zůstávají dodnes nejasné. Ke společnosti město neeviduje žádné dokumenty 

(předchozím vedením nebyly nikdy předány, nebyly ani uloženy v archivu města), které by vznik a 

činnost společnosti objasňovaly. 

 

14. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích o 

zrušení obecně prospěšné společnosti VÁNEK, o.p.s. (RM/85/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že město připravuje žádosti o dotace z MPSV na kompenzaci 

zvýšených nákladů a mimořádných odměn pro zaměstnance v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Členové rady se shodli na podání žádostí v programu C a E. 

 

15. Podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci vypsané výzvy na mimořádné 

odměny pro zaměstnance sociálních služeb a výzvy na více náklady a výpadky 

příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 (RM/86/2021)   

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta města informoval členy rady, že MPSV připravilo výzvu, které se město může zúčastnit, na 

pořízení nové automobilu pro pečovatelskou službu. Dotace je ve výši 75 %. Nový automobil 

splňující potřeby pečovatelské služby je možné pořídit za cca 400 tisíc korun včetně DPH. 

Spoluúčast města by tak byla asi 100 tisíc korun. Radní se shodli, že žádost připraví a vzhledem 

k nutnosti schválení žádosti ještě v zastupitelstvu ji předloží také na jednání zastupitelstva 

k projednání a schválení dne 31. 3. 2021. 

 

16. Podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci vypsané výzvy č. 11 programu 

013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-

2022 (RM/87/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil cenovou nabídku na mapové podklady do stávajícího GIS systému města. 

Rádní se shodli, že se jedná o zajímavou nabídku, která může posloužit městu i samotným občanům, 

ale rozhodnutí o pořízení podkladů odloží do druhé poloviny roku 2021 a to vzhledem k nejasnému 

inkasu a realizovaným úsporám v roce 2021.  

 

17. Cenová nabídka firmy TopGis, s. r. o. na analýzu zdravotního stavu zeleně 

(RM/88/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Místostarosta informoval členy rady, že bylo doručeno upřesnění žádosti o umístění kontejneru na 

plast, dle upřesnění žádosti je požadavek na umístění v lokalitě Šilinkův důl. Součástí upřesnění je 

zákres v mapě a parcelní číslo, Místostarosta prověří se svozovou firmou možnosti a podmínky 

umístění nádoby v uvedené lokalitě. 

 

18. Umístění kontejneru na plast v Šilinkově dole (RM/89/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

upřesnění žádosti doručené dne 24. 2. 2021 na podatelnu městského úřadu s žádostí 

o umístění kontejneru na plast v lokalitě Šilinkův důl, dalším jednáním se svozovou firmou o 

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

je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že v úterý 2. 3. 2021 proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu 

mediační jednání za přítomnosti vedení školy, zástupců odborové organizace, předsedkyně školské 

rady, starosty města a mediátora, kterého se ujal radní Pardubického kraje Josef Kozel. Předmětem 

jednání bylo dohodnout formu spolupráce a komunikace mezi vedením školy a odborovou 

organizací. 

 

19. Zápis z jednání vedení školy s odborovou organizací (RM/90/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že ředitel školy poskytl městu doručený rozsudek Krajského soudu 

v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ve věci soudního sporu vedeného s 

. Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvková organizace má vlastního právního zástupce a 

konečné slovo a zodpovědnost má ředitel školy jako statutární zástupce, bude ponechán další 

postup v této věci na řediteli školy. Starosta navrhuje, aby o rozsudku doplněném o stanovisko 

právního zástupce školy, případně také ředitele školy, byli informováni zastupitelé města. 



 

20. Doručený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v 

Pardubicích (RM/91/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady aktualizaci domovního řádu pro dům čp. 344 a čp. 372 na základě 

návrhu vedoucí pečovatelské služby Stanislavy Češkové. 

 

21. Aktualizace Domácího řádu pro Dům s pečovatelskou službou Proseč a pro 

Dům s chráněnými byty Proseč (RM/92/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady aktualizaci přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu 

Proseč. Aktualizace řeší současné personální složení zaměstnanců. 

22. Aktualizace přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Proseč  

(RM/93/2021) 

Rada města 

schvaluje 

aktualizaci přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Proseč. (aktualizace je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

Starosta předložil členům rady na základě návrhu vedoucí pečovatelské služby přidělení bytu v DPS 

čp. 344. Nájemník nyní užívá běžný nájemní obecní byt a v současné době již potřebuje pomoc 

pečovatelské služby. Vzhledem k uvolnění bytu v domu s pečovatelskou službou se doporučuje 

návrhu vyhovět. 

 

23. Přidělení bytu č. 1 v DPS č.p. 344 (RM/94/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že se žádná firma zatím v rámci veřejné zakázky na akci 

„Rekonstrukce obecního domu č.p. 137“ (Spolkový dům Proseč) neodvolala a vítěz veřejné zakázky 

doložil všechny potřebné dokumenty, proto je možné schválit uzavření smlouvy o dílo. Uzavření 

smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou pro vydání RoPD ze strany poskytovatele dotace. 

 

24. Smlouva o dílo s firmou STINTER CZ s.r.o. na akci „Rekonstrukce obecního 

domu č. p. 137“ (RM/95/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh smlouvy na zajištění budoucího provozu vodovodu v lokalitě 

„Vyhlídka“, která bude uzavřena mezi investorem (město Proseč), budoucím vlastníkem (Vodovody 

a kanalizace Chrudim) a budoucím provozovatelem (Vodárenská společnost Chrudim). Uzavřená 

smlouva bude sloužit také jako podklad pro vydání stavebního povolení vodoprávním úřadem. 

Starosta zároveň informoval členy rady, že jednal o instalaci „chytrých“ vodoměru v nové lokalitě 

se zástupci společnosti VaK Chrudim a bylo přislíbena jejich instalace. 

 



25. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se 

společnostmi Vodárenská společnost Chrudim, a. s. a Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. (RM/96/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 16. 3. 2021 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




