
Zápis č. 21/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. července 2021 

v 8 hodin v kanceláři starosty města 

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

Omluven:  Tomáš Háp 

 

21. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:15 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“  

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou INSTAV Hlinsko, a. s.  

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2022048_SOBS VB_1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  

5. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora realizace 

rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje  

6. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro 

děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

7. Zapojení města Proseč do projektu „Kameny zmizelých“ 

8. Cenová nabídku FM - Credit s. r. o. na renovaci povrchu hřiště na sportovním 

areálu u ZŠ  

9. Ceny pro účastníky akce Hry bez katastru  

10. Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 650 v k. ú. Proseč u Skutče  

11. Smlouva o realizaci uměleckého výkonu se spolkem Přátelé slunovratu z.s.   

12. Žádost o zapracování změn v rámci pořízení Změny č. 3 Územního plánu Proseč 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 21. zasedání Rady města Proseč konaného dne 19. 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 předložil návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na Sportovní halu Proseč, kterým by se 

prodloužil termín realizace akce o jeden měsíc (původně 31. 7. 2021, nově navrženo 31. 8. 2021) 

z důvodu aktuální situace na stavebním trhu v ČR, která je spojena s výskytem Covid-19 a dochází 

tak k problémům s termíny dodání objednaného zboží. Dle vyjádření subdodavatele, které je 

přílohou žádosti zhotovitele, je v ČR momentálně nedostatek plechů, z kterých se vyrábí sendvičové 

panely, kazetové opláštění a lemování, z důvodu uzavření výrobního závodu v Maďarsku. V našem 

případě dochází ke zpoždění v dodávkách kazet na stěnové venkovní opláštění Sportovní haly.  

 

2. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“ 

(RM/244/2021) 

Rada města 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Sportovní hala Proseč“ se zhotovitelem Sdružení 

pro výstavbu sportovní haly v Proseč (IČ: 28829913), předmětem dodatku je prodloužení termínu 

dokončení díla do 31. 8. 2021 z důvodu zhoršené situace na trhu se stavebním materiálem, 

podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku a žádost zhotovitele jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Vzhledem k tomu, že vysoutěžená firma INSTAV Hlinsko, a. s. na akci „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ kontaktovala město Proseč a informovala ho o 

nemožném dodržení termínu z kapacitních důvodů a aktuálního nedostatku stavebního materiálu, je 

potřeba uzavřít dodatek č. 2, který se prodlouží termín pro dokončení díla do 30. 6. 2022. Vzhledem 

ke stále zvyšujícím cenám stavebního materiálu nám firma při prodloužení termínu realizace slíbila 

dodržet ceny, které byly vysoutěženy ještě před pandemií Covid-19. Po uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo požádáme ještě Pardubický kraj o prodloužení termínu realizace akce a jejího 

vyúčtování do konce června 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou INSTAV Hlinsko, a. s. (RM/245/2021) 

Rada města 

schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizace akce „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za 

Sokolovnou v Proseči“ s firmou INSTAV Hlinsko, a. s. (IČ 25284959). Dodatkem se prodlužuje 

termín pro dokončení díla do 30. 6. 2022 z důvodu zhoršené situace na trhu se stavebním 

materiálem a z kapacitních důvodů, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti se společností ČEZ Distribuce na uložení kabelu NN do štěrkové komunikace na 

Martinicích – p.p.č. 2578/2 v k.ú. Martinice u Skutče v souvislosti s umístěním nového kabelového 

vedení včetně kabelového pilíře na p.p.č. 849/12 v k.ú. Martinice u Skutče. 

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2022048_SOBS VB_1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

(RM/246/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2022048_SOBS VB_1 na stavbu „IV-12-2022048, ppč. 849/12 – knn“ s firmou ČEZ Distribuce, 

a.s. (IČ 24729035), včetně souhlasu s realizací a umístěním stavby, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Pardubický kraj vypsal nový dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s 

uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027. Město Proseč připravuje již 

více než 6 let projekt Revitalizace centra města Proseč, jehož součástí je zpřehlednění dopravní 

situace na náměstí, vytvoření dopravního uzlu pro autobusovou dopravu, zlepšení bezpečnosti 

vytvořením chybějících přechodů pro chodce, zpřesnění parkovacích míst, zpřístupnění parků a 

veřejného prostranství a regenerace zeleně. Jedná se o akci, která bude vzhledem k velkému 

rozsahu a finanční náročnosti pravděpodobně realizačně rozdělena do několika etap. Ideální je 

realizovat projekt jako celek, to umožní pouze dotační titul z OP IROP2 (EU 2021-2027), který by 



měl být zaměřen na „Regeneraci veřejných prostranství obcí a měst“. V současné době má město 

zpracovanou studii. V souvislosti s touto žádostí je cílem aktualizovat studii a zpracovat 

projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP), která bude také 

sloužit pro žádost o dotaci z Evropských fondů. Projekt bude řešen komplexně a bude obsahovat 

všechny stavební objekty (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, parky, veřejné 

prostranství, přechody pro chodce, parkovací stání, dopravní uzel – autobusová zastávka). Radní 

souhlasí s návrhem starosty pokusit se získat dotační prostředky na projektovou přípravu tohoto 

projektu. 

 

5. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora realizace 

rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje 

(RM/247/2021) 

Rada města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním 

v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027 z Pardubického kraje v rámci dotačního 

programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje 

na projekt „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra města 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: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Příspěvková organizace města předkládá žádost o přijetí účelového daru na financování obědů pro 

děti ze sociálně potřebných rodin, starosta navrhuje žádosti vyhovět, protože je to v zájmu 

samotných dětí. Projekt byl realizován úspěšně již v minulých letech a pomohl mnoha rodinám 

z Proseče. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu 

,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (RM/248/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelové daru ve výši 36.556,- Kč pro rok 2021 a 58.682,- Kč pro rok 2022 na obědové služby 

v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 

2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouvy 

a žádost jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Dne 31. srpna 2020 byly v Záboří, do chodníku před firmou Ergotep (původně Kopperlova 

továrna), položeny první Kameny zmizelých za rodinu Kopperlovu. Minulý rok se radní společně 

shodli na pokračování této aktivity, a proto by měly být letos pokládány další Kameny zmizelých, 

tentokrát za rodinu Breitenfeldovu ze Záboří. Položení kamenů bude realizováno poblíž Wake up 

Coffee, kde rodina žila. Z Proseče jich odešlo do Terezína a následně do Osvětimi celkem 9 členů 

rodiny a nikdo se již nevrátil. V roce 2022 by se měly položit za prosečské židovské občany poslední 

3 Kameny zmizelých, a to za rodinu Polákovu z Proseče (vila vedle mateřské školy). 

 

7. Zapojení města Proseč do projektu „Kameny zmizelých“ (RM/249/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

informace starosty a matrikářky Stanislavy Češkové k projektu „Kameny zmizelých“ a schvaluje 

zapojení města Proseč do projektu „Kameny zmizelých“ včetně pořízení 9 ks kamenů Stolpersteine 

se jmény členů rodiny Červinkových, která zahynula v koncentračních táborech během 2. světové 

války, slavnostní odhalení kamenů proběhne do konce letošního roku. Dalším jednáním s autory 

projektu a přípravou umístění kamenů na území města je pověřen starosta a matrikářka. (informace 

o projektu a návrh kamenů je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



Starosta informoval členy rady, že v letošním roce byla na víceúčelovém hřišti u základní školy 

provedena základní údržba umělého trávníku. Vzhledem ke skutečnosti, že hřiště již slouží škole a 

veřejnosti 10 let a je nyní v horším stavu, navrhla firma, která údržbu prováděla, provést kompletní 

renovací povrchu tzv. „mokrou“ cestou. Odhadované náklady jsou asi 150 tisíc korun. Starosta 

navrhl zahrnout tuto akci do dotačního titulu, který bude vypisovat Pardubický kraj pro rok 2022 

na rekonstrukci sportovišť, radní s návrhem souhlasí. 

 

8. Cenová nabídku FM - Credit s. r. o. na renovaci povrchu hřiště na 

sportovním areálu u ZŠ (RM/250/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

cenovou nabídku FM - Credit s. r. o. (IČ: 27689166) na kompletní renovaci povrchu víceúčelového 

hřiště na sportovním areálu u základní školy a navrhuje řešit renovaci vhodným dotačním titulem, 

pověřeni jsou monitoringem vypsaných výzev Kateřina Jetmarová a starosta. (informace a cenová 

nabídka jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta navrhl členům rady, v rámci meziobecní spolupráce a zviditelnění města v regionu, 

darovat produkty a propagační materiály města pro účastníky akce Hry bez katastru, kterou pořádá 

obec Jarošov. Akce se uskuteční v sobotu 24. 7. 2021, radní s návrhem starosty souhlasí. 

 

9. Ceny pro účastníky akce Hry bez katastru (RM/251/2021) 

Rada města 

schvaluje 

darování 10 ks kelímků „Proseč žije“, 10 ks pastelek „Město Proseč“, 10 ks Prosečských lístků, 10 

ks knížek Proseč u Skutče a 10 ks knížek Moje Proseč a Thomas Mann jako ceny pro účastníky 

akce Hry bez katastru, která se bude konat 24. 7. 2021 v Jarošově. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil doručenou žádost na odkup městského pozemku. 

 

 

 



10. Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 650 v k. ú. Proseč u Skutče 

(RM/252/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 650 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 12 m2 na úřední desce 

města základě žádosti  za narovnání hranic 

pozemku. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že z důvodu změny termínu vystoupení skupiny Marien, které 

proběhne v sobotu 24. 7. 2021 v Proseči v areálu základní školy je potřeba uzavřít smlouvu se 

spolkem Přátelé slunovratu z. s., která nahradí původní. 

 

11. Smlouva o realizaci uměleckého výkonu se spolkem Přátelé slunovratu z.s.  

(RM/253/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o realizaci uměleckého výkonu se spolkem Přátelé slunovratu z.s. (IČ: 26592576), jejíž 

předmětem je změna termínu a místa vystoupení skupiny Marien dne 24. 7. 2021 v areálu ZŠ, 

Rybenská 260 Proseč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města návrh požadavků města na změny v rámci pořizování Změny 

č. 3 Územního pánu Proseč. Radní s návrhem souhlasí a pověřují starostu dalším jednáním 

s pořizovatelem (ORP Chrudim) a zpracovatelem Ing. Arch. Kočišem. 

12. Žádost o zapracování změn v rámci pořízení Změny č. 3 Územního plánu 

Proseč (RM/254/2021) 

Rada města 

schvaluje 

žádost o zapracování změn v rámci pořízení Změny č. 3 Územního plánu Proseč, které zahrnují 

rozšíření plochy pro stavební parcely a vytvoření zázemí pro připravovaný přírodní koupací biotop, 

dalším jednáním s pořizovatelem územního plánu je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

V Proseči dne 19. 7. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




