
     Zápis č. 20/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. července 2021 

v 18 hodin vzdáleným způsobem 

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

 

20. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 18:00 hodin do 19:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Poskytnutí materiální pomoci lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku s 

Břeclavsku  

3. Poskytnutí techniky a členů jednotek JPOIII SDH Proseč a JPOV SDH Záboří pro 

pomoc v oblastech zasaženým tornádem 

4. Podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v 

oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021  

5. Přijetí dotace na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s 

epidemií COVID-19 od Ministerstva práce a sociálních věcí  

6. Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Kabina 2021 vypsané Národní sportovní 

agenturou na projekt „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v 

Proseči“  

7. Přijetí dotace od Pardubického kraje na projekt „Výměna podlahy v herně stolního 

tenisu v Proseči“  

8. Přijetí dotace od Pardubického kraje na projekt „Fotografická a textová 

dokumentace sbírkových předmětů, vytvoření katalogu – III. etapa“  

9. Přijetí dotace od Pardubického kraje na akci „Zkvalitňování zázemí u Muzea 

dýmek Proseč“  

10. Přijetí dotace od Pardubického v rámci akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“  

11. Přijetí darů v podobě ochranných pomůcek a antigenních testů pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč  

12. Dodatek č. 2 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.  



13. Uzavírka silnice č. III/3545 z důvodu rekonstrukce silnice  

14. Cenová nabídku firmy JKS SUBAX s. r. o. na provádění činnosti autorský dozor 

na akci „Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“  

15. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče  

16. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2562/1 v k. ú Martinice u Skutče  

17. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/14 v k. ú Podměstí  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 20. zasedání Rady města Proseč konaného dne 13. července 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 na základě pracovního jednání rady, které proběhlo 

vzdáleným způsobem dne 25. června 2021 v dopoledních hodinách v reakci na tragické události, 

které se staly v noci den předtím na Hodonínsku a Břeclavsku, se členové rady rychle domluvili na 

pomoci lidem zasaženým tornádem, a to formou materiální pomoci a také nabídky HZS Pk 

poskytnutí techniky a členů jednotek, v případě, že o pomoc v rámci střídání jednotek budeme 

požádáni. Nyní je nutné tyto 2 kroky formálně schválit ex-post. Radní souhlasí s dodatečným 

schválením. 

 

2. Poskytnutí materiální pomoci lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku s 

Břeclavsku (RM/228/2021) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí materiální pomoci ze skladových zásob města na pomoc lidem zasaženým tornádem na 

Hodonínsku s Břeclavsku v rámci pořádané materiální sbírky ve spolupráci s Farní charitou 

Litomyšl (IČ: 47489839), která proběhla ve dnech 25. a 26. června 2021. (seznam poskytnutého 

materiálu je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



3. Poskytnutí techniky a členů jednotek JPOIII SDH Proseč a JPOV SDH 

Záboří pro pomoc v oblastech zasaženým tornádem (RM/229/2021) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí techniky a členů jednotek JPOIII SDH Proseč a JPOV SDH Záboří pro pomoc 

v oblastech zasaženým tornádem dne 24. června 2021, a to včetně úhrady s tím spojených nákladů 

na dopravu, vybavení a stravu členů jednotek.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že bylo vypsáno 2. kolo dotačního řízení Pardubického kraje na 

podporu sociálních služeb na rok 2021. V rámci 1. kola město obdrželo podporu 1.569.000 Kč. 

Tato podpora nepokrývá všechny náklady spojené s provozem pečovatelské služby, proto radní 

souhlasí s podáním druhé žádosti o kofinancování provozních nákladů a pověřují starostu a vedoucí 

pečovatelské služby Stanislavu Češkovou přípravou a podáním žádosti o dotaci. 

 

4. Podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v 

oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021 (RM/230/2021) 

Rada města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory 

sociálních služeb na rok 2021, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Stanislava Češková a 

starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že město uspělo ve výzvě vypsané MPSV a obdrželo dotaci ve výši 

155.779,- Kč na financování zvýšených nákladů v souvislosti s epidemií Covid-19 na provoz 

pečovatelské služby. 

 

 

 

 

 



5. Přijetí dotace na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s 

epidemií COVID-19 od Ministerstva práce a sociálních věcí (RM/231/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotace ve výši 155 779,- Kč z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na 

financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID-19 od Ministerstva 

práce a sociálních věcí, dalším jednáním je pověřen starosta. (rozhodnutí je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Kabina 2021, 

ve které město může získat dotaci 800.000,- Kč na rekonstrukci již existujícího sportoviště. Starosta 

navrhl členům rady využít tuto výzvu na již připravenou akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové 

sporty za Sokolovnou v Proseči“, a to s ohledem na neúspěšnou žádost o dotaci v programu 

Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 Ministerstva pro místní rozvoj, a především z důvodu 

již zajištěného kofinancování z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 300.000,- Kč. Akce již byla 

vysoutěžená a se zhotovitelem se uzavřela smlouva o dílo. Zhotovitel je schopen stále držet cenu za 

stavební práce vysoutěženou v roce 2020 (pozn. ceny materiálu a stavebních prací v roce 2021 

zásadně stoupají, vysoutěžená cena v roce 2020 je 1.951.684,- Kč bez DPH). Radní s návrhem 

souhlasí a pověřují starostu a Kateřinu Jetmarovou přípravou a podáním žádosti o dotaci. 

 

6. Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Kabina 2021 vypsané Národní 

sportovní agenturou na projekt „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za 

Sokolovnou v Proseči“ (RM/232/2021) 

Rada města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Kabina 2021 vypsané Národní sportovní agenturou na 

projekt „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ včetně 

dofinancování projektu 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 informoval členy rady, že město uspělo se svou žádostí o dotaci na akci „Výměna podlahy 

v herně stolního tenisu v Proseči“ v rámci výzvy vypsané Pardubickým krajem a získalo dotaci ve 

výši 50.000,- Kč (pozn. odhadované náklady na akci jsou asi 120 tisíc korun). Nyní je nutné poptat 

alespoň 3 firmy k dodání nabídek, aby se vybral vhodný dodavatel. Přesný model podlahy je již 

daný a byl součástí žádosti o dotaci. 

 

7. Přijetí dotace od Pardubického kraje na projekt „Výměna podlahy v herně 

stolního tenisu v Proseči“ (RM/233/2021) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč od Pardubického kraje z Programu C1: Podpora výstavby 

rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních 

zařízení a organizací na projekt „Výměna podlahy v herně stolního tenisu v Proseči“, včetně 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva o 

poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že město uspělo se svou žádostí o dotaci na akci „Fotografická a 

textová dokumentace sbírkových předmětů, vytvoření katalogu – III. etapa“ v rámci výzvy vypsané 

Pardubickým krajem a získalo dotaci ve výši 50.000,- Kč (pozn. celkové náklady na akci jsou 138 

tisíc korun). Na akci již bylo realizováno poptávkové řízení a je vybrán zhotovitel. Díky realizaci 

akce bude možné následně všechny sbírkové předměty města zapsat do Centrální evidence sbírek 

muzejní povahy (CES) a také všechny sbírkové předměty adekvátně pojistit. 

8. Přijetí dotace od Pardubického kraje na projekt „Fotografická a textová 

dokumentace sbírkových předmětů, vytvoření katalogu – III. etapa“ 

(RM/234/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč od Pardubického kraje z Programu podpory kultury a památkové 

péče v Pardubickém kraji pro rok 2021 – podprogramu 2: podpora preventivní péče o sbírky muzeí 

a galerií na projekt „Fotografická a textová dokumentace sbírkových předmětů, vytvoření katalogu 

– III. etapa“, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(smlouva o poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

Starosta informoval členy rady, že město uspělo se svou žádostí o dotaci na akci „Zkvalitňování 

zázemí u Muzea dýmek v Proseči“ v rámci výzvy vypsané Pardubickým krajem a získalo dotaci ve 

výši 120.000,- Kč (pozn. celkové náklady na akci se odhadují na cca 240 tisíc korun). Akce by měla 

být zrealizována do června 2022. 

 

9. Přijetí dotace od Pardubického kraje na akci „Zkvalitňování zázemí u Muzea 

dýmek Proseč“ (RM/235/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotace ve výši 120 000,- Kč od Pardubického kraje z programu Podpora budování 

infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji v roce 2021 na akci „Zkvalitňování zázemí u 

Muzea dýmek Proseč“, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva o poskytnutí dotace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že na základě jednání s Pardubickým krajem byla podpořena naše 

odložená žádost o dotaci z roku 2020 a město získalo zpětně dotaci ve výši 470.000,- Kč na 

investiční akci „Kanalizace Proseč – VI. etapa“. 

 

10. Přijetí dotace od Pardubického v rámci akce „Kanalizace Proseč – VI. 

etapa“ (RM/236/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotace ve výši 470 000,- Kč od Pardubického kraje na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 

hospodářství – realizace kanalizace a ČOV v rámci akce „Kanalizace Proseč – VI. etapa“, včetně 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (avízo je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města na základě žádosti příspěvkové organizace dodatečně projednala a schválila přijetí 

darů v podobě získaných ochranných pomůcek a antigenních testů od Pardubického kraje, které 

byly využívány v průběhu školního roku 2020/2021. 

 



11. Přijetí darů v podobě ochranných pomůcek a antigenních testů pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč (RM/237/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí darů v podobě ochranných pomůcek a antigenních testů v souvislosti s koronavirovou 

pandemií pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč od Pardubického 

kraje (IČ: 70892822). (přehled přijatých darů je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Rada města projednala a schválila žádost společnosti ČEZ o uzavření dodatku č. 2 v souvislosti 

s posunem termínu realizace zasíťování NN v lokalitě Vyhlídka nově do 20. 4. 2022. Vzhledem ke 

skutečnosti, že město nemohlo tento termín nijak ovlivnit a je dán rozhodnutím společnosti ČEZ 

Distribuce, radní se shodli na akceptaci a schválení dodatku smlouvy, který řeší další posun 

termínu realizace akce. 

 

12. Dodatek č. 2 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. (RM/238/2021) 

Rada města 

schvaluje 

dodatek č. 2 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“, dodatkem se 

mění termín dokončení díla, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že se podařilo s Pardubickým krajem vyjednat opravu části 

komunikace III/3545 v úseku od značky konec města Proseč až po odbočku na Martinice. Celou 

opravu uhradí Pardubický kraj. Ze strany města je nutné v rámci součinnosti akceptovat nezbytnou 

uzavírku komunikace od 9. srpna do 31. srpna 2021 včetně objízdných tras a informace sdělit 

prostřednictvím komunikačních kanálů občanům. 



 

13. Uzavírka silnice č. III/3545 z důvodu rekonstrukce silnice (RM/239/2021) 

Rada města 

schvaluje 

uzavírku silnice č. III/3545 z důvodu rekonstrukce silnice (oprava krajnice a živičného krytu) v 

úseku Proseč – odbočka Martinice a schvaluje objízdnou trasu dle přílohy v období od 9. 8. 2021 do 

31. 8. 2021. (souhlas a plán objížďky jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na autorský dozor v rámci akce 

„Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“. Autorský dozor je nutný vzhledem k technickým 

komplikacím, které se na stavbě průběžně objevují. Radní souhlasí s cenovou nabídkou. 

 

14. Cenová nabídku firmy JKS SUBAX s. r. o. na provádění činnosti autorský 

dozor na akci „Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“ (RM/240/2021) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku firmy JKS SUBAX s. r. o. (IČ: 28831471) na provádění činnosti autorský dozor 

na akci „Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“, podpisem smlouvy nebo objednávkou je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady došlé žádosti o pronájem a prodej obecních pozemků. 

 

15. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče 

(RM/241/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 112 m2 na 

úřední desce na základě žádosti . (žádost o 

odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



16. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2562/1 v k. ú Martinice u 

Skutče (RM/242/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2562/1 v k. ú Martinice u Skutče o výměře 8 m2 na 

úřední desce na základě žádosti . (žádost o odkup je přílohou 

zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/14 v k. ú Podměstí 

(RM/243/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/14 v k. ú Podměstí o výměře 50 m2 na úřední 

desce na základě žádosti  

za účelem jeho využití jako zahrady. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 13. 7. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




