
V Pardubicích dne 21.dubna 2021 

 

Vážení radní města Proseč Skutče,  

Z Vašeho jednání č. 7/2021 jste v zápisu uvedli toto : 

 

Domnívám se, že toto Vaše tvrzení není v plné míře pravdivé. 

K tomu uvádím následující : 

RADA MĚSTA PROSEČ, konané 20. prosince 2012 v kanceláři starosty Jana Macháčka města Proseč 

v usnesení č.25/2012 bere na vědomí:  

 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty Jana Macháčka města 

Proseč č. 13/2015  

 



 

Na základě výše uvedeného, jsem si vyžádal od města Proseč informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Obdržel jsem 2 dokumenty, které jsou v archivu města Proseč u Skutče a souvisejí s Vánek o.p.s.  

Jedním z nich je zmíněné usnesení KS HK, dalším smlouva ETP Servis.  

V zápisu ze dne 20.12.2012 je doslova uvedeno, že rada bere na vědomí usnesení o zrušení subjektu.  

K celé věci jsem si také vyžádal dostupné materiály z KS HK.  

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že Vánek o.p.s.  zrušen NEBYL.  

Nicméně o tomto musel být minimálně starosta města Ing. Jan Macháček najisto informován, protože 

jinak by nebylo možné to, co se odehrálo 9.6.2015, kdy RM schválila smlouvu o postoupení práv 

společnosti ETP Servis.  

I přesto, že v zápise je uvedeno, že RM schvaluje podstoupení práv, k jejímu podpisu prý nikdy 

nedošlo.  

Takže již v této situaci vnímám 2 zcela zřejmé nejasnosti.  

První je tvrzení o tom, že společnosti Vánek byla zrušena. 

Druhé je konstatování, že k ní neexistují žádné dokumenty.  

 

Dovolím si Vám nepatrně rozšířit obzory v té nejasnosti, kterou zmiňujete, vzhledem k důvodům, 

proč byla společnost Vánek založena.  



 

ZDROJ: https://pardubice.rozhlas.cz/nad-proseci-mely-vyrust-vetrne-elektrarny-7658421?print=1  

A stejně tak si Vám dovolím připojit část ze zakládací listiny Vánek o.p.s.  

 

 

I pokud by bylo pravdou, že město Proseč neeviduje žádné dokumenty, což jak je výše uvedeno není 

pravdivé tvrzení, tak nelze nijak popřít, že o existenci a trvání společnosti město Proseč najisto vědělo.  

Tvrzení, že v roce založení nebyl nikdo z rady v zastupitelstvu má nulovou relevanci.  

Dovolím si uvést to, že v roce 2012 byl již starostou Ing. Jan Macháček, a v roce 2015 byli radními Jan 

Macháček, Miloslav Hurych, Radek Šenkýř i Tomáš Háp.  

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že situace, která je mi detailně známá a souvisí se společností 

Vánek o.p.s., obsahuje mnoho nejasností a situací, které najisto zaslouží ujasnění. 

https://pardubice.rozhlas.cz/nad-proseci-mely-vyrust-vetrne-elektrarny-7658421?print=1


Chci Vás jako radu požádat o vyjádřené i k těmto otázkám a berte to tak, že žádám o informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb. :  

 

1. Jak je vůbec možné, že v zápisu z RM č.7/2021 je uvedeno, že město nedisponuje žádnými 

dokumenty, když je zřejmé, že to není pravda?  

 

2. Jak je možné, že město Proseč, jakožto zakladatel spolecnosti Vánek o.p.s. nedohlíželo na  řádné 

vedení a hospodaření společnosti tak, jak mu ukládá zákon č. 248/1995 Sb.?  

 

3. Jak je možné, že RM tvrdí, že nedisponuje žádnými dokumenty, a přesto rozhodlo o postoupení práv 

na společnost ETP Servis? Kde se nachazi smlouva o postoupeni prav a podpisy obou společností ? 

 

4. Jak je možné, že město Proseč celou situaci už dávno neřešilo, protože minimálně od roku 2015 

muselo být vedení města zřejmé, že cela situace vykazuje mnoho nejasností? 

  

Zminil jsem zde jen část nejasností, na které očekávám Vaše reakce, jakožto volených reprezentantů 

města, kteří mají odpovědnost, a tím i povinnost, reagovat na otázky svých občanů v co nejkratším 

možném termínu, je běžnou praxí a elementární slušností reagovat v řádu dní, nejdéle do týdne.   

 

O společnost Vánek o.p.s. se zajímám z důvodu mi udělené plné moci  kterou město Proseč u Skutče 

disponuje.  

 

Zplnomocněn jsem jako zakladatel a člen správní rady a z této pozice s Vámi o celé věci komunikuji.  

 

S úctou,  

 




