
USNESENÍ č. 23/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 5. srpna 2021 v 8 hodin vzdáleným způsobem 

 

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

Háp 

 

RM/259/2021 

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 je přílohou zápisu) 

 

RM/260/2021 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník MotoTrade VM s. r. o. 

(IČ: 28822498) s nejnižší nabídkovou cenou 1.049.200,- 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/261/2021 

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/262/2021 

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 informatiky a výpočetní techniky – 

Dodávka nábytku“. (protokol a zpráva jsou přílohou zápisu) 



RM/263/2021 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník ATEX spol. s r.o. (IČ: 

47451203) s nejnižší nabídkovou cenou 230.500,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky 

„Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky 

a výpočetní techniky – Dodávka nábytku“ a pořadí dalších uchazečů dle písemné zprávy o 

hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je přílohou zápisu) 

 

RM/264/2021 

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

„Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky 

a výpočetní techniky – Dodávka nábytku“ po doložení všech potřebných náležitostí, případně 

s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

  

RM/265/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na akci „Vybavení odborných učeben 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 2: 

IT vybavení“ se zhotovitelem FLAME System s. r. o. (IČ: 26846888), předmětem dodatku je 

změna zařízení z důvodu nedostupnosti, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je 

přílohou zápisu) 

 

RM/266/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. 

Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Uhrazení výdajů za zásah a 

akceschopnost jednotky JPO III JSDH Proseč“. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni 

Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/267/2021 

RM schvaluje dofinancování projektu „Proseč – dopravní automobil“ určené pro JPO III – 

Proseč (č. jednotky 531109) z rozpočtu města Proseč a spolufinancovaného z dotace 

Ministerstva vnitra a Pardubického kraje. 

 



 

RM/268/2021 

RM schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností z investorství se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. (IČ: 247290035) v rámci akce Obytný soubor „Vyhlídka – Proseč“ „Technická 

infrastruktura“, která se týká převodu na SO 402 kabelové rozvody NN, podpisem dohody je 

pověřen starosta. (dohoda je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 5. 8. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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


