
USNESENÍ č. 11/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 4. května 2021 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluveni: Tomáš Háp 

Hosté: zástupci skautského střediska Skála Hlinsko 

 

RM/140/2021 

RM bere na vědomí informace k současné situaci a návrh skautského střediska dle vztahu 

k platné nájemní smlouvě a s tím spojené výpovědi. Smluvní strany se dohodly na ukončení 

stávající nájemní smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci. (stávající 

smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/141/2021 

RM schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu s nájemcem Junák, svaz skautů a skautek 

ČR, středisko Hlinsko v Čechách, ev. č. 53103 zastoupený , vůdcem 

střediska, uzavřením a podpisem dohody je pověřen starosta. (návrh dohody o ukončení 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/142/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 453/2 k. ú. Podměstí na základě nové 

Smlouvy o nájmu. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/143/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 270.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt „Prosečský_TALENT21“ z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a 

mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu 

Smart akcelerátor Pardubického kraje II“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 

OR/21/71779 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy 

je přílohou zápisu) 



RM/144/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/20/23586/1 ve výši 

300.000 Kč v oblasti sportu a volnočasových aktivit na akci „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ s Pardubickým krajem, kterým se mění termín 

vyúčtování akce do 30. 11. 2021, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/145/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizace akce „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ s firmou INSTAV Hlinsko, a. s. (IČ 25284959). 

Dodatkem se prodlužuje termín pro dokončení díla do 30. 11. 2021, podpisem dodatku je 

pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/146/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – 

GŘ HZS – ČR 2021 č. OKŘ/21/71524 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/147/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o. (IČ: 03165400) na poradenské, 

analytické a konzultační služby a veškerou administrativu za účelem administrace finančních 

prostředků z programu MMR k realizaci akce „Rekonstrukce obecního domu čp. 137“ z 

podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, objednávkou nebo 

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

 

RM/148/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku VARIANTA 1: nutná úprava současného stavu – oprava 

ovládání, doplnění ovládání a řízení 2x klapka se servopohonem pro regulaci dmychadel 

z důvodu havarijního stavu a nezbytnosti opravy od firmy VODA CZ SERVICE s. r. o. (IČ: 

27545547) na opravu řízení elektroinstalace ČOV Proseč, objednávkou je pověřen 

místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 



RM/149/2021 

RM bere na vědomí protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč provedené dne v období od 16. 3. 2021 do 29. 4. 2021 Oblastním inspektorátem 

práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, z protokolu vyplývá, že bylo zjištěno porušování 

pracovněprávních předpisů ve vztahů k některým zaměstnancům. Rada města bere na vědomí 

korespondenci mezi vedením školy s odborovou organizací týkající se sporů k BOZP a 

poukazující na protiprávní jednání ředitele v této věci. Rada města pověřuje starostu města 

vzhledem k vyhrocené situaci ve škole konat dle zákonných možností. (protokol a 

korespondence jsou přílohou zápisu) 

 

RM/150/2021 

RM bere na vědomí žádost o vyjádření adresovanou členům rady města od 

 týkající se otázek ke společnosti VÁNEK, o.p.s. (IČ: 27461807), odpovědí 

jsou pověřeni starosta a Kateřina Jetmarová. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/151/2021 

RM bere na vědomí informace místostarosty o splnění výzvy k odstranění reklamního zařízení 

(vítací cedule města a místních částí). (výzva k odstranění je přílohou zápisu) 

 

 

 

V Proseči dne 4. 5. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




