
     Zápis 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 

11. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Informace k současné situaci a návrh skautského střediska  

3. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu s nájemcem Junák, svaz skautů a skautek 

ČR, středisko Hlinsko v Čechách  

4. Zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 453/2 k. ú. Podměstí  

5. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 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“  

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INSTAV Hlinsko, a. s.   

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční 

dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce  

9. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o. k realizaci akce „Rekonstrukce obecního 

domu čp. 137“  

10. Cenová nabídka od firmy VODA CZ SERVICE s. r. o.  

11. Situace v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 

12. Žádost o vyjádření adresovanou členům rady  

13. Informace místostarosty o splnění výzvy k odstranění reklamního zařízení  

 

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 11. zasedání Rady města Proseč konaného dne 4. května 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 přivítal na jednání rady zástupce skautského střediska Skála Hlinsko. Byly konzultovány 

podmínky pro pokračování spolupráce a pronájmu pozemku p.č. 453/2 k.ú. Podměstí na další 

období. Zástupci skautského střediska navrhují omezení využívání uvedeného pozemku pouze pro 

své vlastní tábory bez možnosti poskytnutí pozemku třetí straně a dále navrhují recipročně 

poskytnout městu dobrovolníky na pořadatelskou službu nebo úklidové práce v rozsahu 160 hodin 

ročně. Rada města s návrhem souhlasí. Zástupci města proto navrhli ukončení stávající smlouvy 

dohodou a uzavření zcela nové nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci. Zástupci skautského 

střediska s návrhem souhlasí. Vzhledem ke skutečnosti, že se bude jednat o nový nájemní vztah je 

nutné před uzavřením smlouvy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit znovu 

záměr na úřední desce a po řádném zveřejnění znovu projednat a schválit. Rada města zároveň 

souhlasí s konáním skautského tábora v letošním roce, a to v období mezi 1. 7. až 31. 7. 2021. 

Starosta byl pověřen zasláním souhlasu s konáním tábora, zveřejněním záměru na úřední desce a 

zasláním dohody o ukončení smlouvy a návrhu nové nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci. 

2. Informace k současné situaci a návrh skautského střediska (RM/140/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu s nájemcem Junák, svaz skautů a 

skautek ČR, středisko Hlinsko v Čechách (RM/141/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

4. Zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 453/2 k. ú. Podměstí (RM/142/2021) 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru pronájmu p. p .č. 453/2 k. ú. Podměstí na základě nové Smlouvy o nájmu. 

(smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že Pardubický kraj vyhověl žádosti o poskytnutí dotace 

v rámci projektu „Prosečský_TALENT21“, který by měl být realizován v rámci naší příspěvkové 

organizace. Rada města jednohlasně podpořila realizaci projektu, který by měl být realizován 

v letech 2021 a 2022. 

 

5. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 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“ 

(RM/143/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady, že se podařilo vyjednat s Pardubickým krajem prodloužení 

termínu vyúčtování v rámci přijaté dotace na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za 

Sokolovnou v Proseči“ do 30. 11. 2021. Získaná dotace je ve výši 300 tisíc korun, v současné době 

město čeká na vyhodnocení dotace z MMR, které by mělo být zveřejněno do 31. 5. 2021. 

 

 



6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce 

sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ (RM/144/2021) 

Rada města  

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

Starosta předložil členům rady dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ s firmou INSTAV Hlinsko. Předmětem dodatku je 

prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2021, a to z důvodu, že stavební práce ještě nebyly 

zahájeny, protože město jako investor akce čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci z MMR. 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INSTAV Hlinsko, a. s.  (RM/145/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy na přijetí dotace ve výši 300 tisíc korun, které 

nám schválil Pardubický kraj na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Proseč. Společně 

s dotací 450 tisíc korun od Ministerstva vnitra činí dotace celkem 750 tisíc korun. V současné době 

probíhá výběrové řízení na dodavatele automobilu. 

 

 

 



8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční 

dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce (RM/146/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dotační management v rámci akce 

„Rekonstrukce obecního domu čp. 137“ od firmy EGRANT. Radní se shodli, že cenová nabídka je 

adekvátní k celkové ceně projektu, a navíc s firmou mají dlouholeté a dobré zkušenosti. 

 

9. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o. k realizaci akce „Rekonstrukce 

obecního domu čp. 137“ (RM/147/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta předložil členům rady cenovou nabídku na nutnou opravu elektroinstalace na čistírně 

odpadních vod v Proseči, která je v majetku města. Jedná se o havarijní stav a oprava je nezbytná. 

Předložená cenová nabídka je ve variantním řešení a obsahuje dílčí opravu ve Variantě 1 za 

odhadovanou cenu 170 tisíc korun a kompletní přestrojení elektroinstalace ve Variantě 2 za 

odhadovanou cenu 500 až 750 tisíc korun. Radní se po krátké diskuzi shodli na Variantě 1, a to 

vzhledem k letošním realizovaným úsporám. 

 



10. Cenová nabídka od firmy VODA CZ SERVICE s. r. o. (RM/148/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady protokol z kontroly příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč. Kontrolu provedl Oblastní inspektorát práce Královéhradeckého kraje a 

Pardubického kraje ve dnech od 16. 3. 2021 do 29. 4. 2021. Během kontroly bylo zjištěno 

porušování pracovněprávních předpisů ve vztahu k některým zaměstnancům. Starosta se telefonicky 

dotazoval vedoucího inspektorátu na závažnost uvedených zjištění. Starostovi bylo sděleno, že se 

jedná o střední závažnost a pochybení jsou prokazatelně na straně vedení, tzn. ředitele příspěvkové 

organizace. Rada dále projednala došlé materiály odborové organizace a ředitele školy týkající se 

BOZP a porušování právních předpisů vedení školy ve vztahu k zaměstnancům školy. Rada dále 

projednala znepokojivý a již neudržitelný vývoj vyhrocené situace mezi zaměstnanci a vedením 

školy v návaznosti na další velmi vážná obvinění, která se objevila na sociálních sítích a jsou 

podpořená vyjádřeními některých učitelů. Obvinění se týkají údajného „bossingu“ či jiné formy 

psychické šikany nebo nátlaku ze strany ředitele na zaměstnance školy. Rada města pověřuje 

starostu konat dle zákonných možností.  

 

11. Situace v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 

(RM/149/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil radním e-mailovou žádost  o vyjádření týkající se společnosti 

VÁNEK, o. p. s. Rada města konstatovala, že dle veřejného rejstříku byla na základě rozhodnutí 

Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, č. j. 55 Cm 5/2021-9 ze dne 5. 3. 2021 

společnost zrušena s likvidací ke dni 7. 4. 2021. 

Radní žadateli upřesnili tvrzení k otázce č. 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?“, že Město 

Proseč nedisponuje originálem zakládací listiny, výročních zpráv, hospodaření ani žádné další 

korespondence jménem této společnosti. Kromě dokumentů, které byly žadateli poskytnuty na 

základě jeho žádosti dle zákona 106/1999 Sb. a výše uvedeného dokumentu pod č. j. 55 Cm 5/2021-

9, který radní navrhují žadateli doposlat.  

Další otázky: 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?“, (na druhou část třetí otázky byla zaslána odpověď dle zák. 106/1999 Sb. dne 28. 4. 

2021) 

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?“  

Radní se shodli, že zbývající otázky jsou z důvodu zrušení společnosti nerelevantní.  

 

12. Žádost o vyjádření adresovanou členům rady (RM/150/2021)  

Rada města 

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) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



 

Místostarosta informoval členy rady města, že bylo provedeno odstranění uvítacích cedulí při 

vjezdu do města a jeho místních částí, a to na základě výzvy Správy a údržby silnic Pardubického 

kraje, jelikož se z jejich pohledu jedná o reklamní zařízení umístěné v tělese komunikace bez 

souhlasu DI Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu. Město nyní jedná o vhodném 

umístění, případně zajištění povolení s cílem vrátit uvítací cedule zpět na vjezdy. 

 

13. Informace místostarosty o splnění výzvy k odstranění reklamního zařízení 

(RM/151/2021)  

Rada města 

bere na vědomí 

informace místostarosty o splnění výzvy k odstranění reklamního zařízení (vítací cedule města a 

místních částí). (výzva k odstranění je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 4. 5. 2021 

 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




