
USNESENÍ č. 17/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 11. června 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/193/2021 

RM navrhuje do konkurzní komise ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na obsazení pracovního místa 

ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč dva členy za 

zřizovatele – Mgr. Jarmilu Broulíkovou a Mgr. Kristýnu Řebíčkovou. 

 

RM/194/2021 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce „Dodávka hasičského 

dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“. (protokol a zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/195/2021 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník HAGEMAN, a. s. (IČ: 

26826925) s nejnižší nabídkovou cenou 1 015 200,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky 

„Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ a pořadí dalších 

uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je přílohou 

zápisu) 

 

RM/196/2021 

RM ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ po doložení všech 

potřebných náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu 

zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 



RM/197/2021 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – učebna jazyků, učebna fyziky a chemie a učebna 

přírodopisu, část 2: didaktické vybavení“. (protokol a zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/198/2021 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník AV MEDIA SYSTEMS, 

a. s. (IČ: 48108375) s nejnižší nabídkovou cenou 882 564,- Kč bez DPH v rámci veřejné 

zakázky „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – učebna 

jazyků, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu, část 2: didaktické vybavení“ a pořadí 

dalších uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je 

přílohou zápisu) 

 

RM/199/2021 

RM ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – učebna jazyků, 

učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu, část 2: didaktické vybavení“ po doložení všech 

potřebných náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu 

zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/200/2021 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – učebna jazyků, učebna fyziky a chemie a učebna 

přírodopisu, část 1: Nábytek“. (protokol a zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 

 



RM/201/2021 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník VWR International 

s. r. o. (IČ: 63073242) s nejnižší nabídkovou cenou 895 000,- Kč bez DPH v rámci veřejné 

zakázky „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – učebna 

jazyků, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu, část 1: Nábytek“ a pořadí dalších 

uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je přílohou 

zápisu) 

 

RM/202/2021 

RM ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – učebna jazyků, 

učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu, část 1: Nábytek“ po doložení všech potřebných 

náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu zadavatele. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/203/2021 

RM bere na vědomí cenové nabídky Jiřího Pytlíka (IČ: 76424286) a firmy Sharp Business 

Systems Czech Republic, s. r. o. (IČ: 04059573) na pořízení multifunkčního kopírovací zařízení 

Sharp MX-3061 a schvaluje cenově výhodnější nabídku firmy Sharp Business Systems Czech 

Republic, s. r. o., podpisem smlouvy o nájmu a poskytování služeb je pověřen starosta. (cenové 

nabídky včetně návrhu smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/204/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy SWIETELSKY stavební s. r. o. (IČ: 48035599) na 

opravu komunikací v ul. Lipová a K Návsi. Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. 

(nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/205/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy Skanska a. s. (IČ: 26271303) na stavební práce 

kanalizačního opatření města Proseč realizované v rámci akce „Modernizace silnice III/3542 

Česká Rybná – průtah“, objednávkou je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/206/2021 

RM bere na vědomí ukončení výpůjčky nebytových prostor v č. p. 125 v Proseči, které 

v minulosti využíval spolek Klub Hnízdo Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/207/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 119/4, 1953/2, 54 v k. ú. Proseč u 

Skutče o výměrách 32 m2, 97 m2,  42 m2 na základě žádosti 

 a  z důvodu 

majetkoprávního vypořádání a přičlenění parcel k vlastním nemovitostem. (žádost o odkup je 

přílohou zápisu)  

 

RM/208/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 5 v k. ú. Česká Rybná 

v soukromém vlastnictví za části pozemků p. č. 6 a 7 v k. ú. Česká Rybná v majetku města 

Proseč na základě žádosti  

z důvodu sjednocení pozemku v okolí domu a umožnění sjednocení obecní cesty. (žádost je 

přílohou zápis) 

 

RM/209/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1240/5 v k.ú. Martinice u Skutče na 

základě žádosti . 

 

RM/210/2021 

RM schvaluje stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč dne 17. 6. 2021. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

RM/211/2021 

RM bere na vědomí došlé dopisy od 

 a , odpovědí pověřuje Kateřinu Jetmarovou 

a starostu. (dopisy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/212/2021 

RM bere na vědomí došlé vyjádření Asociace ředitelů základních škol ČR a odpovědí pověřuje 

Kateřinu Jetmarovou a starostu. (vyjádření je přílohou zápisu) 



 

RM/213/2021 

RM pověřuje Mgr. Kristýnu Řebíčkovou a Ing. Evu Daňkovou účastí na veřejnosprávní 

kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč ve smyslu § 13 odst. 

1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád.  

 

 

 

V Proseči dne 11. 6. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




