
     Zápis 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 

 

16. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:45 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení  

3. Informace k aktuální situaci v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč  

4. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy s firmou ČEZ 

Distribuce, a. s.  

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 města Proseč  

6. Pronájem pozemku p. č. 453/2 v k. ú. Podměstí  

7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace informačních služeb Městské 

knihovny Proseč“ 

8. Poskytnutí dotací v kompetenci rady  

9. Poskytnutí finančních darů v kompetenci rady  

10. Neschválení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků  

11. Návrh rozdělení finanční prostředků v programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ 

z rozpočtu města Proseč na rok 2021  

12. Ukončení nájemní smlouvy bytu č. p. 370  

13. Žádost o pronájem bytu č. p. 370  

14. Přidělení bytu č. 14 v č. p. 372 

 

 

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 16. zasedání Rady města Proseč konaného dne 31. 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 je nutné v souvislosti s přístupy do některých systémů (datová 

schránka apod.) provést aktualizaci osoby pověřené vedením příspěvkové školy v rejstříku škol a 

školských zařízení. 

 

2. Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení (RM/180/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Členové rady města přivítali na jednání Mgr. Alenu Zvárovou a Mgr. Zuzanu Novákovou. 

Předmětem setkání bylo pravidelné informování se o aktuální situaci v příspěvkové organizaci. 

Na jednání byli členové rady informování o tom, že Mgr. Bc. Josef Roušar jedná obstrukčním 

způsobem a odmítá předat korektně agendu ředitele školy. Zítra tj. v úterý 1. 6. 2021 by měl 

proběhnout další pokus o předání agendy. Termín navrhl sám Mgr. Bc. Josef Roušar. Mgr. Alena 

Zvárová se zúčastní předání společně s členy Finančního výboru a o dalším postupu budou členové 

rady informováni. Mgr. Zvárová se dále dotazovala na právní rozbor, o který požádala zřizovatele, 

a který se týká odpovědnosti bývalého ředitele a náhrady nákladů spojených s prohraným soudním 

sporem s . Starosta sdělil, že věc předal k posouzení právnímu zástupci města a 

zatím neobdržel odpověď, kterou by mohl poskytnout. Až bude odpověď k dispozici, zřizovatel jí 

poskytne. Členové rady se dotazovali na aktuální „náladu“ ve škole a na pracovišti mezi 

zaměstnanci. Mgr. Zvárová i Mgr. Nováková společně odpověděly, že situace je dobrá, nedochází 

k žádným konfliktům a sporům a je na první pohled zřetelné, že se zlepšilo pracovní prostředí a 

vztahy celkově. Členové rady společně vnímají tato vyjádření jako potvrzení správnosti rozhodnutí 

o odvolání ředitele, protože změna k lepšímu je již viditelná a nyní prokazatelná. Starosta se 

dotazoval na konec školního roku a bylo potvrzeno Mgr. Zvárovou a Mgr. Novákovou, že zakončení 



roku zvládnou bez komplikací, zároveň připravují vše na nový školní rok. Starosta poděkoval 

Mgr. Zvárové a Mgr. Novákové za zvládnutí situace a zajištění provozu školy. Členové rady 

společně poděkovali za návštěvu a domluvili se na dalším setkání s Mgr. Zvárovou 

a Mgr. Novákovou pouze v případě, že to jedna nebo druhá strana bude vnímat jako potřebné nebo 

dojde k nějaké zásadní události, která vyžaduje společné jednání. 

 

3. Informace k aktuální situaci v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč 

(RM/181/2021) 

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. 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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že společnost ČEZ posunula termín dokončení PD a 

realizace stavby zasíťování stavební parcel NN přípojek v lokalitě Vyhlídka do 20. 2. 2022, a to 

z důvodu, že došlo ke zdržení práce projektanta a dosud není vydáno územní rozhodnutí na akci. 

Členové rady vyjádřili znepokojení nad zdržením projekčních prací. Starosta reagoval, že není 

rovněž nadšený, projekce má zpoždění, a to i přes mnohé a opakované urgence. Jedná o velký 

projekt, kde je nutné koordinovat mnoho projekčních prací a s tím spojených komplikací. 

Problémem je také skutečnost, že na tomto velkém projektu pracuje mnoho projektantů najednou 

(každý zaměřený na dílčí část projektu – komunikace, voda, kanalizace, retenční nádrže, plyn, 

veřejné osvětlení, elektro NN, optika). 

4. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy s firmou ČEZ 

Distribuce, a. s. (RM/182/2021) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta předložil členům rady zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, kterou 

provedli zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje na podzim 2020 a během jara 2021. Během 

kontroly nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Zpráva bude předložena k projednání také 

Finančnímu výboru a zastupitelům. 

 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 města Proseč 

(RM/183/2021) 

Rada města 

schvaluje 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta města informoval členy rady města, že na jednání rady dne 4. května 2021 (usnesení č. 

11/2021) bylo dohodnuto s členy Junáka, svazu skautů a skautek, středisko Skála Hlinsko, že bude 

ukončena původní nájemní smlouva a bude uzavřena nová smlouva, která nastaví vhodné podmínky 

spolupráce obou stran. Záměr pronájmu byl znovu řádně vyvěšen na úřední desce a nyní je možné 

projednat a schválit pronájem pozemku. Podmínky stanovené ve smlouvě jsou pro obě strany 

akceptovatelné. 

 

6. Pronájem pozemku p. č. 453/2 v k. ú. Podměstí (RM/184/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



Starosta informoval členy rady města, že město má ve svém Programu rozvoje města na období 

2019–2026 naplánovaný projekt modernizace městské knihovny. Součástí je také modernizace 

knihovního systému, který je dnes zastaralý a nereflektuje na nové trendy a technologie. Město může 

nyní využít dotačního titulu na nové IT vybavení a pořízení nového informačního systému v rámci 

programu Veřejné informační služby knihoven, který vypsalo Ministerstvo kultury ČR. Radní 

s návrhem souhlasí a pověřili starostu a Mgr. Jetmarovou přípravou projektu a podáním žádosti. 

 

7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace informačních služeb 

Městské knihovny Proseč“ (RM/185/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil doručené žádosti o příspěvky a dotace z rozpočtu města doručené od začátku 

roku 2021, jedná se o podporu dětského tábora, kulturní akci a také podporu budování 

infrastruktury pro občany města. Rada se po krátké diskuzi shodla na výši podpory pro jednotlivé 

žadatele. 

 

8. Poskytnutí dotací v kompetenci rady (RM/186/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta předložil žádosti o finanční dary z rozpočtu města doručené od začátku roku 2021. Jedná 

se o společenské a kulturní akce a také podporu SDH Miřetín pro společenské akce a sociálních 

služeb v jiných zařízeních, které využívají také občané s trvalým pobytem v našem městě. 

 

9. Poskytnutí finančních darů v kompetenci rady (RM/187/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města vzhledem k omezeným finančním prostředkům z rozpočtu města nemohla podpořit dvě 

žádosti, které podpořila v minulých letech. Rada navrhuje v návaznosti na finanční možnosti města 

v roce 2021 a v roce 2022 znovu podpořit žadatele až v příštích letech. 

 

10. Neschválení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků (RM/188/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta a radní Poslušný předložili členům rady návrh na rozdělení finančních prostředků 

z dotačního programu vypsaného radou města a schválený návrh předkládají k projednání a 

schválení zastupitelstvu města. 

 

11. Návrh rozdělení finanční prostředků v programu „Podpora sportu a 

tělovýchovy“ z rozpočtu města Proseč na rok 2021 (RM/189/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města bere ně vědomí ukončení nájmu v nájemním obecním bytě na základě vlastní žádosti 

nájemce. 

 

 

 

 

 



12. Ukončení nájemní smlouvy bytu č. p. 370 (RM/190/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města schvaluje přidělení uvolněného bytu na základě pořadníku zájemců o obecní byty. 

 

13. Žádost o pronájem bytu č. p. 370 (RM/191/2021) 

Rada města 

schvaluje 

žádost o pronájem bytu č. p. 370  od 1. 8. 2021. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města projednala a schvaluje návrh na přidělení nájemního bytu v domě s chráněnými byty 

žadateli, který má platné schválení sociálního odboru ORP v rámci přidělovaných bytů v DCHB 

a DPS. 

 

14. Přidělení bytu č. 14 v č. p. 372 (RM/192/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 31. 5. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




