
     Zápis 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 

 

9. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 10:15 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Nepodání žádosti o dotaci na projekt „Proseč – místní část Česká Rybná – 

Rozšíření vodovodu“   

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a dohoda o umístění stavby s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s.  

4. Informace starosty k projektu „TI lokalita Vyhlídka“ 

5. Informace starosty k projektu „TI lokalita Čechalova“  

6. Žádost o finanční podporu z rozpočtu města od žadatele TAJV, z. s.  

7. Dotační program města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2021“  

8. Stanovisko k žádostem o prodej či směnu pozemků  

9. Cenová nabídka na organizaci výběrového řízení od Mgr. Jaromíra Kašpara  

10. 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“  

11. Smlouva o odvozu a likvidaci odpadních vod s firmou VODA CZ SERVICE 

s.r.o.  

12. Zvýšení cen za likvidaci odpadů v roce 2021 a nový ceník za likvidaci 

jednotlivých druhů odpadů předložený firmou Recycling – kovové odpady a. s.  

13. Uzavření dodatku č. 7 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč s firmou 

Recycling – kovové odpady a. s.  

14. Cenová nabídka firmy CODEXIS publishing spol. s r.o.  

15. Nabídka sponzorské opravy poničené fasády ve vstupu do čp. 70  

16. Zájem veterinární lékařky o zřízení veterinární ordinace v Proseči  



17. Ukončení nájemní smlouvy bytu č. 48 (BJ) na adrese Bratří Mannů 351, Proseč  

18. Ukončení nájemní smlouvy bytu č. 35 (59BJ) na adrese Martinice 50, Proseč  

19. Přidělení bytu č. 35 (59BJ)  

20. Ukončení pronájmu části pozemku p. č. 1579/27 v k.ú. Záboří u Proseče  

21. Projekt „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 

III“  

22. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Obecního domu 

č. p. 137“ se zhotovitelem STINTER CZ s. r. o.  

23. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby sběr, svoz a využívání 

biologicky rozložitelného odpadu s firmou PP-GROUP.cz s. r. o. 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 9. zasedání Rady města Proseč konaného dne 29. 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 informoval členy rady města, že v rámci připravovaného projektu rozšíření vodovodního 

řadu v místní části Česká Rybná došlo k zásadní změně v rámci vypsané výzvy Ministerstva 

zemědělství, a to stanovení počtu minimálně připojených občanů s trvalým pobytem v daných 

lokalitách. Minimální hodnota je nyní 50 nově připojených občanů, v rámci uvažované lokality zde 

však žije pouze 10 trvale žijících občanů, další nemovitosti jsou využívané spíše rekreačně. Z tohoto 

důvodu není možné využít tuto výzvu a samotná realizace projektu bude muset být odložena do doby 

zajištění nutných finančních prostředků. 

 

2. Nepodání žádosti o dotaci na projekt „Proseč – místní část Česká Rybná – 

Rozšíření vodovodu“ (RM/98/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby. Jedná se o lokalitu Vyhlídka a s tím spojenou technickou infrastrukturu 

pro 39 rodinných domů. 

 

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a dohoda o umístění stavby s firmou 

ČEZ Distribuce, a.s. (RM/99/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady informace k projektantům „TI lokalita Vyhlídka a Čechalova“. Oba 

projekty jsou již v projektové přípravě, avšak závislé na kapacitách a časových možnostech 

jednotlivých projektantů. 

 

4. Informace starosty k projektu „TI lokalita Vyhlídka“ (RM/100/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Informace starosty k projektu „TI lokalita Čechalova“ (RM/101/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

informace starosty k projektu „TI lokalita Čechalova“. Dokumentace pro stavební povolení by měla 

být projektanty připravena do konce dubna. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Starosta informoval členy rady města, že město obdrželo žádost o podporu s návrhem uspořádání 

dětského sportovního dne. Radní Poslušný navrhl žádost podpořit a zařadit ji do programu na 

podporu sportu. 

 

6. Žádost o finanční podporu z rozpočtu města od žadatele TAJV, z. s. 

(RM/102/2021) 

Rada města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Starosta navrhl členům rady města projednat a schválit vyhlášení dotačního programu na podporu 

sportu na rok 2021 v radě města, aby se nezvyšoval počet bodů pro jednání zastupitelstva. Dotační 

program by se tak mohl vyhlásit co nejrychleji. Návrh je vzhledem k nejistým příjmům snížit alokaci 

z původních 250 tisíc na 200 tisíc korun. 

 

7. Dotační program města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2021“ 

(RM/103/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Členové rady se shodli na stanoviscích k prodeji a směnám pozemků a předkládají zastupitelstvu na 

vědomí. 

 

 

 

 



8. Stanovisko k žádostem o prodej či směnu pozemků (RM/104/2021)  

Rada města 

schvaluje  

stanovisko k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány v Zastupitelstvu 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města předložil členům rady cenovou nabídku na organizaci veřejných zakázek v rámci 

akcí spojených s vybavením odborných učeben. Vzhledem k náročnosti přípravy veřejných zakázek, 

které budou celkem 4 a všechny v režimu podlimitní veřejné zakázky navrhuje starosta 

spolupracovat s osvědčeným odborníkem při organizaci těchto veřejných zakázek. 

 

9. Cenová nabídka na organizaci výběrového řízení od Mgr. Jaromíra Kašpara 

(RM/105/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

Starosta předkládá návrh zadávací dokumentace obou projektů rozdělených do dalších 2 veřejných 

zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a stanoviskem CRR. 

 

 

 

 

 

 

 



10. 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“ (RM/106/2021)  

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta předkládá členům rady návrh smlouvy s firmou VODA CZ Service na likvidaci kalů 

z ČOV Proseč. Novou smlouvou by měla vzniknout úspora ve výši minimálně 20 % oproti 

současnému řešení likvidace kalů. 

 

11. Smlouva o odvozu a likvidaci odpadních vod s firmou VODA CZ SERVICE 

s. r. o. (RM/107/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předkládá členům rady nový ceník za likvidaci odpadů a jeho srovnání s posledním 

platným ceníkem. Od nového období dochází k nárustu některých cen, u některých položek je 

navýšení skokové. S tímto trendem nelze bohužel nic dělat. Jedná se o celorepublikové navyšování, 

stejně postupují i další firmy likvidující odpady. Navýšení spojené s uzavřením dodatku č.  7 bude 

nutné zohlednit i v cenách za odpady na rok 2022.  

 



12. Zvýšení cen za likvidaci odpadů v roce 2021 a nový ceník za likvidaci 

jednotlivých druhů odpadů předložený firmou Recycling – kovové odpady a. s. 

(RM/108/2021)  

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Uzavření dodatku č. 7 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč s 

firmou Recycling – kovové odpady a. s. (RM/109/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města nabídku na software obsahující právní předpisy. V současné 

době město využívá konkurenční ASPI a není nutné software měnit. 

 

14. Cenová nabídka firmy CODEXIS publishing spol. s r.o. (RM/110/2021)  

Rada města 

neschvaluje  

cenovou nabídku firmy CODEXIS publishing spol. s r.o. (IČ: 08225915) na monitor – obecná 

samospráva. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady nabídku prosečského občana  na sponzorskou opravu 

poničené fasády v čp. 70. Členové rady vítají tuto iniciativu a pověřili starostu dalším jednáním. 



 

15. Nabídka sponzorské opravy poničené fasády ve vstupu do čp. 70 

(RM/111/2021)   

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že veterinářka znovu oslovila město s opakovaným zájmem o 

zřízení veterinární ordinace v prostorách a majetku města Proseč. Město by přítomnost veterináře 

ve městě uvítalo, avšak v současné době nemá k dispozici žádné vhodné prostory v přízemí, které by 

se daly pro tento účel použít. 

 

16. Zájem veterinární lékařky o zřízení veterinární ordinace v Proseči 

(RM/112/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

zájem veterinární lékařky o zřízení veterinární ordinace v Proseči, dalším jednáním je pověřen 

starosta a místostarosta. (dopis je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady o ukončení některých nájmů v nájemních bytech a přidělení bytu dle 

pořadníku evidence žádostí. 

 

17. Ukončení nájemní smlouvy bytu č. 48 (BJ) na adrese Bratří Mannů 351, 

Proseč (RM/113/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

ukončení nájemní smlouvy bytu č. 48 (BJ) na adrese Bratří Mannů 351, Proseč 539 44 s 

 ke dni 31. 3. 2021. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

18. Ukončení nájemní smlouvy bytu č. 35 (59BJ) na adrese Martinice 50, Proseč 

(RM/114/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

ukončení nájemní smlouvy bytu č. 35 (59BJ) na adrese Martinice 50, Proseč 539 44 s 

 ke dni 31. 3. 2021. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Přidělení bytu č. 35 (59BJ) (RM/115/2021)  

Rada města 

schvaluje 

přidělení bytu č. 35 (59BJ) , Proseč na dobu 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

20. Ukončení pronájmu části pozemku p. č. 1579/27 v k.ú. Záboří u Proseče 

(RM/116/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady o zájmu příspěvkové organizace města opětovně se zapojit do 

další výzvy projektu potravinové pomoci pro děti ve vážné sociální nouzi. Radní souhlasí se 

zapojením a udělením souhlasu. 

 

 

 

 

 



21. Projekt „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém 

kraji III“ (RM/117/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že v návaznosti na alokaci finančních prostředků MMR na akci 

Spolkového domu čp. 137 bude nutné zahájit stavební práce v souladu se žádostí ještě v roce 2021. 

Vzhledem ke změně termínů je nutné uzavřít dodatek smlouvy o dílo, který řeší termíny a nový 

harmonogram. 

 

22. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Obecního 

domu č. p. 137“ se zhotovitelem STINTER CZ s. r. o. (RM/118/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta informoval členy rady, že ke konci března končí smlouvy s firmou PP-GROUP.cz na 

likvidaci bioodpadu. Řešení jsou pouze 2: zajistit vlastní sběrné nádoby, nebo prodloužit o 1 rok 

smlouvu a pokusit se zajistit nádoby nové do majetku města, které by byly rozmístěny v roce 2022. 

 

 

 

 



23. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby sběr, svoz a 

využívání biologicky rozložitelného odpadu s firmou PP-GROUP.cz s. r. o. 

(RM/119/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 29. 3. 2021 

 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




