
     Zápis č. 8/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. března 2021 

ve 20 hodin vzdáleným způsobem 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s usnesením Vlády ČR 

č. 196 ze dne 26. února 2021, publikovaného pod č. 96/2021 Sb., kterým vláda vyhlásila dne 

27. února 2021 nouzový stav a v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021, 

publikovaného pod č. 113/2021 Sb., kterým vláda přijala krizová opatření a opatření s tím spojená, 

které umožňují konat jednání rady města vzdáleným způsobem, bez osobní přítomnosti členů 

rady. 

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

 

8. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 20:00 hodin do 20:30 hodin. 

Zasedání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Vzdálený způsob byl realizován pomocí 

aplikace Messenger. 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Poskytnutí části veřejného prostranství p.p.č. 1887/3 k.ú. Proseč u Skutče pro 

dočasné testovací centrum Covid-19 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 8. zasedání Rady města Proseč konaného dne 23. 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 města informoval členy rady, že dne 22. 3. 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo tři 

mimořádná opatření s nově vzniklou povinností testovat všechny zaměstnance firem, neziskových 

organizací a OSVČ a provádění antigenního testování 1x týdně. V této souvislosti proběhlo již 

včera 22. 3. 2021 a dnes 23. 3. 2021 jednání s obecně prospěšnou společností ERGOTEP CSR a 

společností Bačkovský spol. s r.o., která provozuje ordinace praktického lékaře v Proseči, o 

možnosti vzniku a umístění testovacího stanoviště na Covid-19 v centru města na náměstí. Byly 



řešeny i jiné lokality, ale nebyly shledány z pohledu provozu nebo dostupnosti jako vhodné. Rada 

města s cílem pomoci řešit situaci a usnadnit testování navrhla a projednala umístění dočasného 

testovacího místa v horní části náměstí na p.p.č. 1887/3 k.ú. Proseč u Skutče. Vzhledem 

k mimořádné události, kterou z našeho pohledu pandemie Covid-19 je, bude prominut poplatek za 

zábor veřejného prostranství a poskytnutí veřejného prostranství bude bezúplatné. Časové omezení 

bude závislé na pandemické situaci a nutnosti testování, návrh je do 30. 6. 2021. Společnost 

Bačkovský spol. s r.o. navrhla realizovat přímo v našem městě, v případě dostatku očkovacích 

vakcín, navazující společný projekt očkovacího centra pro občany a zaměstnance firem. Dalším 

jednáním v této věci jsou pověření starosta a místostarosta. V případě aktuálnosti situace bude rada 

města informována a projedná další součinnost a pomoc v této věci. 

 

2. Poskytnutí části veřejného prostranství p.p.č. 1887/3 k.ú. Proseč u Skutče pro 

dočasné testovací centrum Covid-19 (RM/97/2021) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí části veřejného prostranství na p.p.č. 1887/3 v k.ú. Proseč u Skutče o výměře cca 20 m2 

společnosti Bačkovský spol. s r.o. (IČ: 25920642) pro umístění a provoz dočasného zařízení pro 

testování občanů, podnikatelů a zaměstnanců firem, a to na dobu určitou do 30. 6. 2021. 

(mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, zápis z jednání a zákres situace včetně 

umístění jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

V Proseči dne 23. 3. 2021 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


