
     Zápis č. 18/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 15. června 2021 

v 7:30 hodin v kanceláři starosty města 

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

 

18. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 7:30 hodin do 9:00 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Jmenování členů konkursní komise 

3. Schválení dalších odborníků s hlasem poradním do konkursní komise  

4. Smlouva č. Z_S24_12_8120074350 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s.  

5. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. s. 

6. Smlouva o upsání akcií a smlouvu o započtení pohledávek mezi městem Proseč a 

společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  

7. Změna pokladních hodin na Městském úřadu Proseč a pracovních náplní 

zaměstnanců Městského úřadu Proseč 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 18. zasedání Rady města Proseč konaného dne 15. června 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 předložil členům rady návrh na složení a jmenování členů konkursní komise v rámci 

vyhlášeného konkursního řízení radou města ze dne 12. května 2021 na vedoucí pracovní pozici 

ředitele nebo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč. 

 

 

 



2. Jmenování členů konkursní komise (RM/214/2021) 

Rada města 

jmenuje 

v souladu s ustanovením § 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 

řízení a konkursních komisích tyto členy: 

Předseda komise: Mgr. Kristýna Řebíčková  (člen určený zřizovatelem) 

Ostatní členové:  Mgr. Jarmila Broulíková  (člen určený zřizovatelem) 

Mgr. Hana Pochobradská (člen určený ředitelem krajského úřadu) 

Mgr. Pavel Jirsa (člen určený ČŠI, odborník – ředitel 

školy – ZŠ Litomyšl, TGM) 

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková  (člen určený ČŠI, odborník – vedoucí 

odboru školství MěÚ Litomyšl) 

Mgr. Eva Škodová  (člen, školní inspektor ČŠI) 

Mgr. Dagmar Smělá  (člen, pedagog školy) 

Mgr. Věra Stoklasová  (člen, zástupce školské rady)  

Tajemník:  Mgr. Kateřina Jetmarová  (zaměstnanec Městského úřadu  

Proseč) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že nám vyhláška č. 54/2005 Sb. dle § 2 odstavce 5 umožňuje 

schválit další členy konkursní komise bez možnosti hlasování, pouze s hlasem poradním. Radní 

Šenkýř a Poslušný navrhli, že by se měli jednání konkurzní komise zúčastnit všichni členové rady, a 

to z důvodu, že budou mít všichni radní včas informace o přihlášených uchazečích a seznámí se 

s jednotlivými uchazeči ještě před hlasováním rady o výběru vhodného kandidáta. Starosta 

konzultoval přítomnost členů rady na jednání se zástupci Pardubického kraje a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a bylo mu potvrzeno, že dle odstavce 5 může rada 

schválit samu sebe do konkursní komise. Všichni radní s návrhem po krátké diskuzi souhlasí.  

 

 

 



3. Schválení dalších odborníků s hlasem poradním do konkursní komise 

(RM/215/2021) 

Rada města 

schvaluje 

podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích, za zřizovatele další odborníky s hlasem poradním: 

Ing. Jan Macháček   (starosta) 

Miloslav Hurych   (místostarosta) 

Jan Poslušný    (člen rady) 

Ing. Radek Šenkýř   (člen rady) 

Tomáš Háp    (člen rady) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že ČEZ na základě naší žádosti připravil přeložku NN na 

nemovitost čp. 16 (za městským úřadem), která je předmětem budoucí demolice a přeložka 

výložníku je v současné době jediná překážka pro realizaci demolice. Cena je z pohledu členů rady 

vysoká (109.402,- Kč). Bohužel není jiné řešení. Cena je vždy podmíněna ceníkem a soutěží 

společnosti ČEZ. Po demolici nemovitosti čp. 16 bude na místě vytvořeno parkoviště pro 

zaměstnance města, aby nedocházelo k obsazování parkovacích míst na náměstí pro další 

návštěvníky úřadu nebo našeho města. 

 

4. Smlouva č. Z_S24_12_8120074350 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s. 

(RM/216/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu č. Z_S24_12_8120074350 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s. (IČ: 24729035) na stavbu „Proseč, nám. 

Rd.Tošovského 16-přeložka nn, č. IZ-12-2001597“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta předložil členům rady návrh nové smlouvy se společností ELEKTROWIN (likvidace 

elektroodpadů), která reaguje na novelu zákona o odpadech. Nová smlouva nahrazuje obsah 

původní smlouvy včetně všech dodatku a to formou tzv. privativní novace. Členové rady s návrhem 

smlouvy souhlasí. 

 

5. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. s. (RM/217/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. s. (IČ: 272 57 843), podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že se dne 9. června 2021 zúčastnil jednání Valné hromady 

společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim. Valná hromada na tomto jednání schválila zvýšení 

základního kapitálu na základě pohledávek obcí a měst. Pohledávka města Proseč, v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města Proseč č. 3/2020 ze dne 18. května 2020, tvořila převod starého 

vodovodu v Miřetíně v ceně 53.000,- Kč, což představuje 53 nových akcií v hodnotě 1.000 Kč/ kus. 

Z formálního hlediska je nutné uzavřít ještě smlouvu o upsání akcií a smlouvu o započtení 

pohledávky mezi městem Proseč a společností Vodovody a kanalizace Chrudim. Vzhledem k tomu, 

že převod majetku již schválilo zastupitelstvo, starosta navrhuje schválení výše uvedené smlouvy 

v rámci rady. 

 

6. Smlouva o upsání akcií a smlouvu o započtení pohledávek mezi městem 

Proseč a společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (RM/218/2021) 

Rada města 

schvaluje 

v souladu s usnesením zastupitelstva č. 3/2020 ze dne 18. května 2020 a v souladu s usnesením 

řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ze dne 9. 6. 2021, Smlouvu 

o upsání akcií a smlouvu o započtení pohledávek mezi městem Proseč a společností Vodovody a 

kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 48171590), kterou město získává 53 ks akcií v nominální hodnotě 

53.000,- Kč. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s organizačními změnami a se změnou 

Organizačního řádu Městského úřadu Proseč od 1. 7. 2021 navrhuje změnu pokladních hodin 

městského úřadu a také úpravu pracovní náplně některých zaměstnanců. Zkrácení doby provozu 

pokladny je logickým krokem, protože mnoho občanů přešlo na bezhotovostní platby a ty je nutné 

nově dohledávat a spárovat. Zkrácení provozní doby navíc umožní využít pracovní fond 

zaměstnance pokladny k přidělení nové práce. Radní s návrhem souhlasí. 

 

7. Změna pokladních hodin na Městském úřadu Proseč a pracovních náplní 

zaměstnanců Městského úřadu Proseč (RM/219/2021) 

Rada města 

schvaluje 

změnu pokladních hodin na Městském úřadu Proseč s účinností od 1. 7. 2021 z důvodu překrytí 

pracovní doby s pokladními hodiny a změnu pracovních náplní zaměstnanců Městského úřadu 

Proseč s účinností od 1. 7. 2021 z důvodu snížení počtu zaměstnanců. (návrh nové provozní doby je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 15. 6. 2021 

 

 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


