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USNESENÍ č. 1/2021 

Z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 31. března 2020 v 17 hodin v Sokolovně 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

ZM/1/2021 

ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru. (zápis je přílohou zápisu) 

 

ZM/2/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/RM/2020 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/3/2021 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 31. 12. 2020 v příjmech po konsolidaci 

69.451.954,59 Kč, ve výdajích po konsolidaci 73.332.227,64 Kč, financování: přijatý úvěr 

v částce 25.000.000,00, splátky úvěrů ve výši 5.416.972,72 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

 

ZM/4/2021 

ZM bere na vědomí přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2020. (příloha zápisu) 

 

ZM/5/2021 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2024. (příloha zápisu) 

 

ZM/6/2021 

ZM bere na vědomí čerpání Sociálního fondu města v roce 2020. (příloha zápisu) 

 

ZM/7/2021 

ZM bere na vědomí čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2020. (příloha zápisu) 
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ZM/8/2021 

ZM schvaluje rozpočet Sociálního fondu města na rok 2021. (příloha zápisu) 

 

ZM/9/2021 

ZM schvaluje rozpočet Fondu obnovy kanalizace na rok 2021. (příloha zápisu) 

 

ZM/10/2021 

ZM schvaluje rozpočet města Proseč na rok 2021, v příjmech po konsolidaci 58 794 800 Kč, 

ve výdajích po konsolidaci 76 376 100 Kč, financování: splátky úvěrů ve výši 5 668 700 Kč, 

rozpočet je sestaven jako schodkový. (příloha zápisu) 

 

ZM/11/2021 

ZM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Proseč. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

ZM/12/2021 

ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč o převod 

kladného hospodářského výsledku, částku ve výši 246 694,67 Kč, do rezervního fondu, který 

příspěvková organizace zapojí do hospodaření roku 2021. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/13/2021 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu 107290 – Zachování a obnova historických 

hodnot I. z Ministerstva obrany na projekt „Restaurování pomníku obětem světových válek 

v České Rybné“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a 

podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (investiční záměr a restaurátorský 

záměr s cenovou nabídkou je přílohou zápisu) 

 

ZM/14/2021 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb 2016-2022 z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na 

projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Proseč“ a souhlasí se závazkem 

finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina 

Jetmarová a starosta. (výzva s investičním záměrem jsou přílohou zápisu) 
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ZM/15/2021 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v programech Národní sportovní agentury a jednání o 

spolufinancování akce „Sportovní hala Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z 

rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. 

(výzva s investičním záměrem jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/16/2021 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu na základě 

dopisu z Ministerstva vnitra. (vyhláška a dopis z MV jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/17/2021 

ZM schvaluje dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dle § 84, odst. 2 písm. p) dohodu o 

provedení práce na přípravu podkladů kanalizace a narovnání majetkoprávních vztahů a výkupu 

pozemků, mezi městem Proseč a  

od 31. 3. 2021 do 31. 12. 2021 a dohodu o provedení práce na pasportizaci a regeneraci zeleně 

mezi městem Proseč a  od 

31. 3. 2021 do 31. 12. 2021. (dodatky jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/18/2021 

ZM ruší usnesení č. ZM/90/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 5/2020 ze dne 

2.9.2020 z důvodu Žádosti o odstoupení od Smlouvy budoucí kupní a schvaluje vrácení 

uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. 

 

ZM/19/2021 

ZM ruší usnesení č. ZM/160/2019 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2019 ze dne 

10.12.2019 z důvodu Žádosti o odstoupení od Smlouvy budoucí kupní a schvaluje vrácení 

uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. 

 

ZM/20/2021 

ZM ruší usnesení č. ZM/117/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2020 ze dne 

9.12.2020 z důvodu Žádosti o odstoupení od Smlouvy budoucí kupní. 
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ZM/21/2021 

ZM ruší usnesení č. ZM/120/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2020 ze dne 

9.12.2020 z důvodu Žádosti o odstoupení od Smlouvy budoucí kupní. 

 

ZM/22/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1585/1 o výměře 815 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu 

do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 

kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/23/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/38 o výměře 892 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

a 

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. 

Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/24/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/39 o výměře 712 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 a 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu 

do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 

kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/25/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/44 o výměře 776 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu 

do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 

kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 
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ZM/26/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 o výměře 886 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 

kupní smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/27/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/46 o výměře 690 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 a  za 

dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/28/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/51 o výměře 846 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 a  za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 

včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/29/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1851/3 trvalý travní porost o výměře 1 022 m2 lokalita 

„Čechalova“ v k. ú. Proseč u Skutče za dohodnutou cenu 1 299,- Kč/m2 včetně DPH 

. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 

smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/30/2021 

ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 119/8 zahrada o výměře 16 m2 a p. č. 1882/3 zahrada o 

výměře 65 m2 v k. ú. Proseč u Skutče dle nového GP č. 895-1282/2020 za celkovou cenu 15 

552,- Kč  a 

. Správní poplatek za zápis do katastru nemovitostí a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu hradí kupující. (záměr prodeje je přílohou zápisu) 

 

ZM/31/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 670/2 manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 71 m2 

v k. ú. Podměstí za cenu 3 550,- Kč . 

Správní poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí kupující. (záměr prodeje je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/32/2021 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 52/7 zahrada o výměře 7 m2, p. č. 52/10 

zahrada o výměře 19 m2, p. č. 2133 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, p. č. 

147/5 ostatní plocha, silnice o výměře 42 m2, p. č. 333/8 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, 

p. č. 196/4 ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2, p. č. 198/4 ostatní plocha, silnice o výměře 

1 m2, p. č. 2120 ostatní plocha, silnice o výměře 29 m2, p. č. 52/12 ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 1 m2 dle GP 781-230/2016, p. č. 1886/16 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 3 m2 dle GP 781-230/2016, p. č. 1886/21 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 dle 

GP 792-372/2016, p. č. 1886/33 ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2 dle GP 823-251/2018, 

p. č. 1886/35 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 dle GP 823-251/2018, p. č. 2156 ostatní 

plocha, silnice o výměře 24 m2 dle GP 844-97/2019, p. č. 203/3 ostatní plocha, silnice o výměře 

44 m2 dle GP 844-97/2019 a p. č. 1946/3 ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 dle GP 844-

97/2019 v k. ú. Proseč u Skutče a p. č. 2584/5 ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. 

Záboří u Proseče z majetku Města Proseč do vlastnictví Pardubického kraje z důvodu 

majetkového vypořádání pozemků, které jsou zastavěny tělesem silnice č. II/359 a III/3545. 

Poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí Město Proseč. Podpisem darovací smlouvy je 

pověřen starosta.  
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V Proseči dne 31. 3. 2021 

 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 




