
USNESENÍ č. 9/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 29. března 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/98/2021 

RM bere na vědomí informace starosty, že nebude možné využít dotaci v programu 129 410 

„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ 

z Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Proseč – místní část Česká Rybná – Rozšíření 

vodovodu“ z důvodu, že je stanoven minimální limit 50 nově připojených občanů, což projekt 

města v současné době nesplňuje. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/99/2021 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2021240/VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), včetně 

souhlasu s realizací a umístěním stavby. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/100/2021 

RM bere na vědomí informace starosty k projektu „TI lokalita Vyhlídka“. Dokumentace pro 

stavební povolení by měla být dodána projektanty do konce března. Dokumentace pro 

provedení stavby by měla být dodána do konce dubna. 

 

RM/101/2021 

RM bere na vědomí informace starosty k projektu „TI lokalita Čechalova“. Dokumentace pro 

stavební povolení by měla být projektanty připravena do konce dubna. 

 

 

 

 



RM/102/2021 

RM bere na vědomí žádost o finanční podporu z rozpočtu města od žadatele TAJV, z. s. (IČ: 

09287094) pro sportovní den mládeže v Proseči, žádost bude zařazena mezi žádosti hodnocené 

v programu na podporu sportu a tělovýchovy na rok 2021.  (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/103/2021 

RM schvaluje vyhlášení dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 

2021“ včetně výše alokace finančních prostředků z rozpočtu města v tomto programu ve výši 

200.000 Kč. (návrh programu je přílohou zápisu) 

 

RM/104/2021 

RM schvaluje stanovisko k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč dne 31. 3. 2021. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

RM/105/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku na organizaci celkem 4 výběrových řízení od Mgr. Jaromíra 

Kašpara spojených s projekty „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy 

Proseč“ a „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč“, 

objednávkou a podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/106/2021 

RM schvaluje zadávací dokumentace a vypsání zadávacích řízení na podlimitní veřejné 

zakázky na projekty „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč“ 

a „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč“ 

rozdělených do kategorií nábytek a vybavení. Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech 

tohoto výběrového řízení je starosta a Mgr. Jaromír Kašpar. 

 

RM/107/2021 

RM schvaluje smlouvu o odvozu a likvidaci odpadních vod, jejímž předmětem je likvidace 

kalů z čistírny odpadních vod Proseč s firmou VODA CZ SERVICE s. r. o. (IČ: 27545547), 

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

 

 

 



 

RM/108/2021 

RM bere na vědomí zvýšení cen za likvidaci odpadů v roce 2021 a nový ceník za likvidaci 

jednotlivých druhů odpadů převzatých od občanů ve sběrném dvoře města Proseč předložený 

firmou Recycling – kovové odpady a. s. (IČ: 25252851) z důvodu zvyšujících se nákladů a 

účinnosti nového zákona o odpadech od 1. 1. 2021. 

 

RM/109/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně 

převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s firmou Recycling 

– kovové odpady a. s. (IČ: 25252851) s účinností od 1. 4. 2021, podpisem dodatku je pověřen 

starosta. (ceník a dodatek ke smlouvě je přílohou zápisu) 

 

RM/110/2021 

RM neschvaluje cenovou nabídku firmy CODEXIS publishing spol. s r.o. (IČ: 08225915) na 

monitor – obecná samospráva. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/111/2021 

RM schvaluje nabídku sponzorské opravy poničené fasády ve vstupu do čp. 70, kde sídlí ZUŠ 

Skuteč a herna stolního tenisu v Proseči, od  

dalším jednáním je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/112/2021 

RM bere na vědomí zájem veterinární lékařky o zřízení veterinární ordinace v Proseči, dalším 

jednáním je pověřen starosta a místostarosta. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/113/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č. 48 (BJ) na adrese Bratří Mannů 351, 

Proseč 539 44 s  ke dni 31. 3. 2021. 

 

RM/114/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č. 35 (59BJ) na adrese Martinice 50, 

Proseč 539 44 s  ke dni 31. 3. 2021. 

 



 

RM/115/2021 

RM schvaluje přidělení bytu č. 35 (59BJ) 

 na dobu určitou do 31. 12. 2022. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/116/2021 

RM bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku p. č. 1579/27 v k.ú. Záboří u Proseče 

s  ke dni 31. 3. 2021. (dohoda o ukončení je přílohou zápisu) 

 

RM/117/2021 

RM schvaluje souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč se zapojením školy do 7. výzvy OP PMP v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem 

ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III“. (informace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/118/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Obecního domu 

č. p. 137“ se zhotovitelem STINTER CZ s. r. o. (IČ: 25959506), podpisem dodatku je pověřen 

starosta. Dodatek řeší změnu předpokládaného termínu realizace, který je stanoven od dubna 

do listopadu 2021. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/119/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby sběr, svoz a využívání 

biologicky rozložitelného odpadu s firmou PP-GROUP.cz s. r. o. (IČ: 28829913), který 

prodlužuje platnost a účinnost smlouvy účinné od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2022, podpisem dodatku 

je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 29. 3. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




