
     Zápis 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 

 

23. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Dodávka hasičského dopravního 

automobilu pro JSDH města Proseč“  

3. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Dodávka hasičského 

dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“  

4. Uzavření kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dodávka 

hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ 

5. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky 

– Dodávka nábytku“  

6. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Vybavení odborných 

učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní 

techniky – Dodávka nábytku“  

7. Uzavření kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Vybavení 

odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a 

výpočetní techniky – Dodávka nábytku“ 

8. 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“ 

9. Podání žádosti o dotaci na projekt „Uhrazení výdajů za zásah a akceschopnost 

jednotky JPO III JSDH Proseč“ 

10. Dofinancování projektu „Proseč – dopravní automobil“ určené pro JPO III – 

Proseč  



11. Změna investora na Obytný soubor „Vyhlídka – Proseč“ „Technická 

infrastruktura“  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 23. zasedání Rady města Proseč konaného dne 5. srpna 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 města předložil členům rady materiály k veřejné zakázce „Dodávka hasičského 

dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“, kterou město muselo již dvakrát zrušit a vypsat 

potřetí, jelikož byl problém s dodanými nabídkami a hodnocením uchazečů. V nově vypsané veřejné 

zakázce dodala cenově nejvýhodnější nabídku firma MotoTrade VM s.r.o. s nejnižší nabídkovou 

cenou 1.049.200 Kč bez DPH. Dodávka automobilu bude trvat 180 dní od uzavření kupní smlouvy 

(tzn. 03/2022). V této souvislosti byly již provedeny nezbytné kroky ve vztahu k poskytovateli dotace 

(Ministerstvo vnitra) a byl prodloužen termín realizace akce do 31. 3. 2022. Radní pověřili starostu 

podpisem kupní smlouvy. 

 

2. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Dodávka hasičského  

dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ (RM/259/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Dodávka hasičského  

dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ (RM/260/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Uzavření kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dodávka  

hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ (RM/261/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady materiály k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben pavilonu 

odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky – Dodávka nábytku“, 

která byla jedenkrát zrušena a znovu vypsána. V nově vypsané veřejné zakázce dodala cenově 

nejvýhodnější nabídku firma ATEX spol. s r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 230.500 Kč bez DPH. 

Vzhledem k nutnosti vypsání veřejné zakázky znovu byly již provedeny nezbytné kroky ve vztahu 

k poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) a bylo požádáno o prodloužení termín 

realizace akce do 31. 10. 2021. Radní pověřili starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

 

 

 



5. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Vybavení odborných učeben 

pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní 

techniky – Dodávka nábytku“ (RM/262/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Vybavení odborných 

učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a 

výpočetní techniky – Dodávka nábytku“ (RM/263/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 



7. Uzavření kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Vybavení 

odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna 

informatiky a výpočetní techniky – Dodávka nábytku“ (RM/264/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že je nutné s firmou FLAME Systém s. r. o. uzavřít dodatek ke kupní 

smlouvě z důvodu nedostupnosti a ukončení modelové řady nabízeného konvertibilního zařízení. 

Dodavatelem bylo nabídnuto jiné zařízení se stejnými nebo lepšími parametry. Radní s uzavřením 

dodatku souhlasí a pověřili starostu podpisem dodatku. 

 

8. 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“ (RM/265/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh na využití dotačního titulu určeného na úhradu výdajů JPO 

III Proseč na zásahy mimo správní území a také na opravy spojené s hasičskou technikou. Radní 

souhlasí s podáním žádosti o dotaci a pověřili Kateřinu Jetmarovou a starostu přípravou žádosti. 

 

 



9. Podání žádosti o dotaci na projekt „Uhrazení výdajů za zásah a 

akceschopnost jednotky JPO III JSDH Proseč“ (RM/266/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že vzhledem k nutnosti řešit další kroky spojené 

s administrací poskytnuté dotace (RoPD) je potřebný souhlas města Proseč s dofinancováním akce 

„Proseč – dopravní automobil“ určené pro JPO III – Proseč. Na akci byla již poskytnuta dotace ve 

výši 450.000 Kč z Ministerstva vnitra a 300.000 Kč z Pardubického kraje. Rozpočet města s touto 

akcí již počítá, stejně tak s jejím dofinancováním. Jedná se pouze o formální potvrzení, které nyní 

musí schválit rada a následně ještě formou samostatného usnesení také zastupitelstvo na svém 

příštím jednání. 

 

10. Dofinancování projektu „Proseč – dopravní automobil“ určené pro JPO III 

– Proseč (RM/267/2021) 

Rada města 

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.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy na změnu investora OS Vyhlídka – Proseč. 

Jedná se o sítě NN, které bude realizovat a financovat společnost ČEZ Distribuce. Město Proseč 

zajišťovalo v rámci kompletní dokumentace územní souhlas. 

 



11. Změna investora na Obytný soubor „Vyhlídka – Proseč“ „Technická 

infrastruktura“ (RM/268/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 5. 8. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


