
USNESENÍ č. 16/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 31. 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  

 

 

 

RM/180/2021 

RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení, která se týká zápisu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč (IČO: 75018772) paní Mgr. Aleny Zvárové, vyřízením žádosti jsou pověřeni Mgr. 

Kateřina Jetmarová a starosta. 

 

RM/181/2021 

RM bere na vědomí informace Mgr. Aleny Zvárové a Mgr. Zuzany Novákové k aktuální 

situaci v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. Dle vyjádření Mgr. 

Zvárové a Mgr. Novákové je situace ve škole stabilní, nekonfliktní, dochází k postupnému 

obnovení vztahů na pracovišti, zastupující vedení je schopné zakončit školní rok bez 

komplikací. 

 

RM/182/2021 

RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě 

žádosti o připojení č. 4121505322 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. (IČ: 24729035) v rámci 

zasíťování lokality „Vyhlídka“, podpisem dodatku je pověřen starosta. 

 

 

 

 



RM/183/2021 

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

kterou provedli zástupci Pardubického kraje ve dnech 8. 10. 2020 a 20. 4. 2021. (zpráva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/184/2021 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 453/2 v k. ú. Podměstí o výměře 2053 m2 žadateli Junák 

- český skaut, středisko Skála Hlinsko, z. s. (IČ: 60103574). Pro rok 2021 je nájem pozemku 

sjednán od 30. 6. 2021 do 25. 7. 2021, doba využití pronájmu pozemku každý další rok je od 1. 

7. do 31. 8. Doba trvání pronájmu je sjednána na dobu neurčitou za účelem pořádání letního 

tábora. Součástí nájemní smlouvy je také smlouva o spolupráci, která definuje podmínky 

pronájmu, podpisem smlouvy je pověřen starosta.  (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

 

RM/185/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v podprogramu Informační centra knihoven 

z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt 

„Modernizace informačních služeb Městské knihovny Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční 

spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a 

starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/186/2021 

RM schvaluje poskytnutí dotací v kompetenci rady: 

• Farní sbor ČCE v Proseči u Skutče (IČ: 60103281) ve výši 10.000,- Kč na pořádání 

letního dětského tábora a koncertu pro dospělé a seniory. 

• Toulec, z. s. (IČ: 26567849) ve výši 1.000,- na stavbu venkovní umývárny se sprchou 

(tábora se účastní i děti z Proseče) 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

RM/187/2021 

RM schvaluje poskytnutí finančních darů v kompetenci rady: 

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) ve výši 5. 000,- Kč na 

pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v Miřetíně a na 19. ročník nohejbalového 

turnaje trojic „O pohár SDH Miřetín“. 



• Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s. (IČ: 08751587) ve výši 3.000,- Kč na činnost 

mobilní hospicové péče. 

• Domov pod Kuňkou (zastoupený Pardubickým krajem, IČ: 70892822) ve výši 3.000,- 

Kč na jednoho občana s trvalým pobytem v Proseči. 

• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče (IČ: 60102411) ve výši 3.000,- Kč na provozní 

náklady organizace. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

RM/188/2021 

RM neschvaluje z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2021 

následující žádosti o poskytnutí finančních příspěvků: 

• KONTAKT Ústí na Orlicí o. p. s. (Linka důvěry) (IČ: 61239488) 

• Linka bezpečí, z.s. (IČ: 61383198) 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 

RM/189/2021 

RM schvaluje návrh rozdělení finanční prostředků v 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 2 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. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

 a předkládá ho k projednání a schválení zastupitelstvu města. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

 



RM/190/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu č. p. 370  ke dni 31. 7. 

2021 z důvodu přestěhování do jiného města. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/191/2021 

RM schvaluje žádost o pronájem bytu č. p. 370  od 1. 8. 

2021. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/192/2021 

RM schvaluje přidělení bytu č. 14 v č. p. 372  na dobu určitou od 12. 

6. 2021 do 31. 12. 2021. (žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou je přílohou 

zápisu) 

 

V Proseči dne 31. 5. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




