
     Zápis č. 15/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. května 2021 

v 8 hodin v kanceláři starosty města 

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

Hosté:  Mgr. Alena Zvárová, Mgr. Zuzana Nováková 

15. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna na podporu nákupu 

nekomerčních titulů uměleckých děl 

3. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit  

4. Smlouva o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje týkající se 

provozu cyklobusů  

5. Prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů čp. 372 

6. Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu čp. 344 

7. Rezignace člena kulturní komise 

8. Informace z příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč 

9. Souhlas Římskokatolické farnosti Proseč s převedením katolického hřbitova do 

majetku města Proseč 

10. Aktualizace Organizačního řádu Městského úřadu Proseč 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 15. zasedání Rady města Proseč konaného dne 25. 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 informoval členy rady, že stejně jako minulý rok jsme opět připravili žádost o dotaci 

v programu Moravské zemské knihovny v Brně v rámci projektu Česká knihovna. V případě úspěšné 

žádosti bude možné pořídit až 34 nových knih do městské knihovny. 

 



2. Podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna na podporu nákupu 

nekomerčních titulů uměleckých děl (RM/171/2021) 

Rada města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna z Moravské zemské knihovny v Brně na podporu 

nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a 

mládež, vědy o literatuře. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Eva Rejentová a starosta. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady o výsledku první části interního auditu provedeného v rámci města 

Proseč. Audit byl proveden dálkovým způsobem a týkal se kontrolovaného období leden 2021 až 

duben 2021. Kontrola byla provedena namátkovým způsobem. Kontrola proběhla s výstupem zcela 

bez závad, stupeň rizika R0. 

 

3. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit (RM/172/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

zápis o výsledku 1. části kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v 

platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., 

kontrolní řád („dále jen kontrola“) a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, 

starosty města Proseč, Ing. Jana Macháčka ve dnech od 4. 5. do 17. 5. 2021. (zápis výsledku 

kontroly je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že město obdrželo žádost od Pardubického kraje ve věci 

spolufinancování dopravní obslužnosti v období od 29. 5. 2021 do 30. 9. 2021. Jedná se o 

spolufinancování části nákladů v rámci podpory cestovního ruchu a turistické sezóny při zajištění 

tzv. cyklobusů. Členové rady ocenili výborně nastavenou spolupráci města s krajem a vnímají 

podporu této aktivity jako samozřejmost. 

 

 

 



4. Smlouva o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje týkající se 

provozu cyklobusů (RM/173/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 29. 5. 2021 do 30. 9. 

2021 a úhradě nákladů s tím spojených uzavřenou s Pardubickým krajem, smlouva se týká provozu 

cyklobusů, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh na prodloužení nájemních smluv v domě s pečovatelskou 

službou na adrese Školní č.p. 344 a v domě s chráněnými byty na adrese Za Potokem č.p. 372. 

Radní s návrhy souhlasí. 

 

5. Prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů čp. 372 (RM/174/2021) 

Rada města 

schvaluje 

RM schvaluje prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů č. bytu 3/372, č. bytu 10/372, č. bytu 

15/372 do 31. 12. 2021. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu čp. 344 (RM/175/2021) 

Rada města 

schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy bytu Školní 344 DPS: č. bytu 9/344 do 31. 12. 2021. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady e-mailovou rezignaci člena kulturní komise města zřízené radou 

města Proseč. Členové rady rozhodnutí respektují, berou na vědomí a děkují za dosavadní 

spolupráci. 

 

 

 

 

 



7. Rezignace člena kulturní komise (RM/176/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

rezignaci Mgr. Veroniky Roušarové na členství v kulturní komisi. (rezignace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města opět pozvala na jednání rady také osobu pověřenou výkonem agendy příspěvkové 

organizace Mgr. Alenu Zvárovou a zástupkyni Mgr. Zuzanu Novákovou. 

Po přivítání se členové rady dotazovali na aktuální situaci ve škole a dále na stav předání agendy 

ředitele školy, které mělo proběhnout v pátek 21. 5. 2021 v 15 hodin za přítomnosti členů 

finančního výboru. 

Mgr. Zvárová sdělila, že se Mgr. Bc. Josef Roušar na předání i přes ústní a písemnou výzvu 

nedostavil. Členové finančního výboru sepsali zápis z předání, který bude po podpisu předán 

zřizovateli. Mgr. Zvárová předala členům rady písemnou žádost ze dne 25. 5. 2021, kterou žádá 

zřizovatele o pomoc s předáním agendy ředitele školy. 

Členové rady konstatovali zklamání z obstrukčního jednání Mgr. Bc. Josefa Roušara, který se i přes 

překážku na straně zaměstnavatele, v souvislosti s nepřidělenou pracovní pozicí, stále pohybuje 

v sídle příspěvkové organizace a postupuje protizákonně, protože nebyl schopen korektně předat 

agendu ředitele školy. Rada navrhuje Mgr. Zvárové důslednější přístup v řešení předání agendy a 

obstrukčního jednání zaměstnance příspěvkové organizace Mgr. Bc. Josefa Roušara, např. řešit 

písemnou výtkou a výzvou s novým termínem předání. Rada města žádá Mgr. Zvárovou o rychlé 

vyřešení situace a využití všech zákonných možností. 

Členové rady se shodli, že požádají právní servis, na základě další žádosti Mgr. Zvárové ze dne 

25. 5. 2021, o stanovisko k vymáhání nákladů v prohraných soudních sporech s 

 spojených především s právním zastoupením a soudními poplatky, které byly již 

prokazatelně uhrazeny z provozních finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem. Součástí 

právního rozboru by mělo být i posouzení zavinění bývalým vedoucím pracovníkem vzniklé škody se 

stejným žalobcem, které řeší navazující soudní spor o výši náhrad v souvislosti s neplatností 

výpovědi . 

Mgr. Zvárová vzhledem k nekorektnímu jednání ze strany Mgr. Bc. Josefa Roušara netrvá na 

projednávání minule navržené pracovní pozice a shodla se s členy rady, že ponechá nabídku 

pracovní pozice až na prázdniny, případně na nového ředitele, který vzejde z konkurzního řízení. 

Pracovní pozice bude řešena s ohledem na připravované úvazky na nový školní rok 2021/2022 a 

s tím spojené personální zajištění. 



Mgr. Zvárová a Mgr. Nováková, na dotaz členů rady, označily pracovní prostředí ve škole za 

stabilizované a nekonfliktní, školní výuka probíhá bez komplikací. Rada se shodla, že současné 

vedení je schopné úspěšně ukončit školní rok 2020/2021. 

Členové rady navrhují setkání zopakovat v rámci další rady, která se uskuteční v pondělí 

31. 5. 2021. 

Členové rady se po projednání všech bodů rozloučili s Mgr. Zvárovou a Mgr. Novákovou a 

pokračovali v dalších bodech jednání rady. 

 

8. Informace z příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč (RM/177/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

informace Mgr. Aleny Zvárové a Mgr. Zuzany Novákové k aktuální situaci v příspěvkové 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval o doručeném souhlasu Římskokatolické farnosti Proseč ze dne 20. 5. 2021 

s převedením katolického hřbitova do majetku města. Souhlasné stanovisko biskupství 

Královehradeckého vzala rada na vědomí na minulém zasedání konaném dne 18. 5. 2021 a 

souhlasila se všemi navrhovanými podmínkami ze strany biskupství. Rada navrhuje na základě 

souhlasných stanovisek zveřejnit záměr bezúplatného převodu části p. p. č. 1887/3 v k. ú. Proseč u 

Skutče na úřední desce městského úřadu a předat záležitost k dalšímu projednání zastupitelstvu 

města.  

 

9. Souhlas Římskokatolické farnosti Proseč s převedením katolického hřbitova 

do majetku města Proseč (RM/178/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

souhlas Římskokatolické farnosti Proseč s převedením katolického hřbitova do majetku města 

Proseč a schvaluje vyvěšení záměru bezúplatného převodu části pozemku p. p. č. 1887/3 v k. ú. 

Proseč u Skutče o výměře cca 90 m2 na úřední desce. (souhlas a zákres jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



 

Starosta informoval členy rady, že v souvislostí s optimalizací personálního zajištění chodu 

městského úřadu (snížení počtu zaměstnanců o 2) dojde od 1. 7. 2021 k organizačním změnám a je 

nutné v této souvislosti aktualizovat Organizační řád Městského úřadu Proseč. 

 

10. Aktualizace Organizačního řádu Městského úřadu Proseč (RM/179/2021) 

Rada města 

schvaluje  

aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Proseč včetně jeho příloh s účinností od 1. 7. 

2021. (organizační řád je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 25. 5. 2021 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




