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USNESENÍ č. 2/2021 

z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 17. června 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

ZM/33/2021 

ZM bere na vědomí informaci o odvolání ředitele příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč, vypsání konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč a aktuální situaci ve škole. 

 

ZM/34/2021 

ZM schvaluje dosavadní postup Rady města Proseč týkající se problematiky vedení 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč. 

 

ZM/35/2021 

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

 

ZM/36/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/RM/2021 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/37/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/RM/2021 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/38/2021 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/ZM/2021 dle přílohy zápisu. 
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ZM/39/2021 

ZM schvaluje účetní závěrku města Proseč za rok 2020 včetně výsledku hospodaření města 

Proseč za rok 2020 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, 

a s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek, ve znění pozdějších změn a doplňků. (účetní závěrka města Proseč za rok 2020 je 

uložena v kanceláři účtárny MěÚ) 

 

ZM/40/2021 

ZM schvaluje závěrečný účet města Proseč za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za rok 2020, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších změn, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města 

Proseč za rok 2020 a to bez výhrad. (závěrečný účet města Proseč za rok 2020 je uložen v 

kanceláři účtárny MěÚ) 

 

ZM/41/2021 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 5. 2021 v konsolidovaných 

příjmech 26 494 201,63 Kč a konsolidovaných výdajích 21 753 360,67 Kč. (výkaz hodnocení 

plnění rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

ZM/42/2021 

ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Proseč za rok 2020, 

které provedl Krajský úřad Pardubického kraje, Finanční odbor ve dnech 8. 10. 2020 a 20. 4. 

2021. (zpráva o výsledku je přílohou zápisu) 

 

ZM/43/2021 

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0438498499 ze dne 27.10.2016 mezi městem a 

Českou spořitelnou, a.s. (IČ: 45244782). Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 

dodatku. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 
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ZM/44/2021 

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2279/04/LCD ze dne 14.12.2004 mezi městem a 

Českou spořitelnou, a.s. (IČ 45244782). Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem 

dodatku. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

ZM/45/2021 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. (vyhláška je přílohou zápisu)  

 

ZM/46/2021 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o zrušení požárního řádu obce. (vyhláška 

je přílohou zápisu)  

 

ZM/47/2021 

ZM schvaluje opatření obce č. 1/2021, zajištění některých povinností obce plynoucích ze 

zákona o požární ochraně. (požární řád je přílohou zápisu) 

 

ZM/48/2021 

ZM schvaluje směrnici č. 1/2021 Pro nakládání s osobními údaji pro obec (GDPR). (směrnice 

je přílohou zápisu)  

 

ZM/49/2021 

ZM bere na vědomí souhlasné rozhodnutí Biskupství Královehradeckého o převedení 

katolického hřbitova do majetku Města Proseč a schvaluje podmínky pro uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 1848/3, 1846/5, 1846/7 a stavební parcelu č. 229 

v k. ú. Proseč u Skutče na Město Proseč za podmínek stanovených biskupstvím. (vyjádření 

biskupství a farnosti jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/50/2021 

ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1887/3 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 

cca 90 m2 Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče, Farská 1, 539 44 Proseč. Náklady za 

vyhotovení geometrického plánu, poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí Město Proseč. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/51/2021 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1848/3, 1848/4, 1846/5, 1846/7 a st. p. č. 229 

v k. ú. Proseč u Skutče Městu Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč. Poplatek za 

zápis do katastru nemovitostí hradí Město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/52/2021 

ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ z 

rozpočtu města Proseč na rok 2021: 

• FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) ve výši 120 000,- Kč na činnost, práci s mládeží a krytí 

provozních nákladů. 

• Tělocvičná jednota Sokol Proseč (IČ: 60102713) ve výši 2 500,- Kč na krytí 

provozních nákladů a pořádání turnajů ve stolním tenise. 

• Florbalový kroužek Proseč, žadatel fyzická osoba ve výši 25 000,- Kč na činnost, práci 

s mládeží a krytí provozních nákladů. 

• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 60104911) ve výši 24 000,- Kč na 

činnost, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. 

• HC Proseč, žadatel fyzická osoba ve výši 11 000,- Kč na činnost, práci s mládeží a 

krytí provozních nákladů. 

• Žadatel fyzická osoba ve výši 3 000,- Kč na pořádání tradičního turnaje v tenise. 

• TAJV ve výši 5 000,- Kč na pořádání sportovního odpoledne ZŠ. 

(tabulka s žádostmi je přílohou zápisu) 

 

ZM/53/2021 

ZM ruší usnesení č. ZM/24/2021 z usnesení Zastupitelstva města Proseč č. 1/2021 ze dne 

31.3.2021 z důvodu změny trvalého bydliště žadatelů o koupi pozemku v lokalitě „Vyhlídka“ 

č. p. 1600/39 v k. ú. Záboří u Proseče.  

 

ZM/54/2021 

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.  
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ZM/55/2021 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 365/1 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 200 m2 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku a vypracování geometrického plánu hradí strana 

kupující ½. Poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (znalecký posudek je přílohou zápisu)  

 

ZM/56/2021 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 365/1 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře cca 900 m2 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku a vypracování geometrického plánu hradí strana 

kupující ½. Poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (znalecký posudek je přílohou zápisu)  

 

ZM/57/2021 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1901 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 20 m2 

 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady za vyhotovení 

geometrického plánu, poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/58/2021 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 2643 v k. ú. Záboří u Proseče o výměře cca 77 m2 

za cenu 50,- Kč/m2. Náklady za 

vyhotovení geometrického plánu, poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana 

kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/59/2021 

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemkové p. č. 

143/2 a na p. č. 144/1 v k. ú. Záboří u Proseče ve prospěch oprávněného, kterým je město Proseč 

a směnu pozemků p. č. 144/2 o výměře 24 m2 v k. ú. Záboří u Proseče dle GP č. 353-226/2016 

jehož vlastníkem jsou  za pozemky p. č. 

2621/48 o výměře 167 m2 a p. č. 143/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Záboří u Proseče dle GP 353-

226/2016 ve vlastnictví Města Proseč na základě Smlouvy o smlouvě budoucí směnné a 

Upřesnění ke smlouvě budoucí ze dne 6.11.2018. Náklady za vyhotovení geometrických plánů 

a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí Město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. Výše náhrady za pokácené stromy z důvodu budování kanalizace byla domluvena v 

celkové hodnotě 5000,- Kč. 

 

ZM/60/2021 

ZM schvaluje odkup pozemků p. č. 2671/17 o výměře 135 m2 a dle nového GP č. 168-

361/2018 p. č. 1200/11 o výměře 40 m2 vše k. ú. Martinice u Skutče od

 za cenu 50 Kč za m2. Převáděné pozemky, 

na kterých se vyskytují stromy - břízy budou oceněny znaleckým posudkem a uhrazeny v rámci 

kupní smlouvy. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní 

poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta.  

 

ZM/61/2021 

ZM schvaluje odkup pozemků p. č. 1257/1 o výměře 136 m2 a dle nového GP č. 168-361/2018 

p. č. 1256/2 o výměře 240 m2, p. č. 2563/2 o výměře 12 m2 a vše k.ú. Martinice u Skutče od 

za cenu 50 Kč za m2. Převáděné pozemky, na kterých se vyskytují stromy – 

břízy budou oceněny znaleckým posudkem a uhrazeny v rámci kupní smlouvy. Náklady 

spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu 

do katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  
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ZM/62/2021 

ZM schvaluje odkup pozemků p. č. 2671/7 o výměře 43 m2 a dle nového GP č. 168-361/2018 

p. č. 1154/3 o výměře 95 m2 a p. č. 1270/10 o výměře 39 m2 vše k.ú. Martinice u Skutče od 

 za cenu 50 Kč za m2. Náklady spojené s 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do 

katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/63/2021 

ZM schvaluje odkup pozemků dle nového GP č. 168-361/2018 p. č. 1225/4 o výměře 18 m2 v 

k. ú. Martinice u Skutče od 

 za cenu 50 Kč za m2. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí město Proseč. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/64/2021 

ZM schvaluje odkup pozemků p. č. 2671/10 o výměře 259 m2, p. č. 2671/12 o výměře 31 m2, 

p. č. 2671/14 o výměře 188 m2 a dle nového GP č. 168-361/2018  p. č. 1149/8 o výměře 92 m2, 

p. č. 1186/2 o výměře 15 m2, p. č. 1200/5 o výměře 189 m2 a p. č. 1200/10 o výměře 30 m2 vše 

k.ú. Martinice u Skutče od za 

cenu 50 Kč za m2. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/65/2021 

ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 168-361/2018 p. č. 1273/5 o výměře 106 m2 

v k. ú. Martinice u Skutče, na které bude zřízena služebnost formou věcného břemene – práva 

přechodu a přejezdu k jeho nemovitosti od 

 za cenu 50 Kč za m2. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí hradí město 

Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  
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ZM/66/2021 

ZM schvaluje odkup pozemku p. č. 1273/4 o výměře 77 m2 v k.ú. Martinice u Skutče od 

 a 

 za cenu 50 Kč za m2. Náklady spojené s vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za zápis vkladu do katastru 

nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/67/2021 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2559/1 o výměře 24 m2 a dle nového GP č. 

168-361/2018 p. č. 1273/6 o výměře 17 m2 v k. ú. Martinice u Skutče od Státního pozemkového 

úřadu. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí 

hradí Město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

V Proseči dne 17. 6. 2021 

 

 

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

 

 

 

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




