
USNESENÍ č. 25/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 18. srpna 2021 v 8 hodin vzdáleným způsobem 

 

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

Háp 

 

RM/271/2021 

RM bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč ze dne 23. 6. 2021 ve smyslu § 13 odst. 1 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen 

„kontrola“) provedené na základě pověření zřizovatele města Proseč a vedoucího kontroly, 

starosty Ing. Jana Macháčka. RM pověřuje starostu seznámit s výsledkem kontrolních zjištění 

zastupitelstvo města a projednat další právní kroky ve zjištěných pochyběních s právním 

zástupcem města. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/272/2021 

RM bere na vědomí vyjádření pověřených zástupců města Mgr. Kristýny Řebíčkové 

a Ing. Evy Daňkové ze dne 24. 6. 2021, které byly součástí kontrolní skupiny, která provedla 

veřejnosprávní kontrolu v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč dne 

23. 6. 2021. (vyjádření je přílohou zápisu) 

 

RM/273/2021 

RM bere na vědomí vyjádření Mgr. Aleny Zvárové, pověřené výkonem agendy ředitele školy, 

ze dne 8. 7. 2021 k zjištěným závěrům veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč dne 23. 6. 2021. (vyjádření je přílohou 

zápisu) 

 

 

 

 



RM/274/2021 

RM bere na vědomí výsledek šetření stížnosti České školní inspekce ze dne 29. 6. 2021 na 

základě stížnosti, kterou podal  na příspěvkovou organizaci Základní 

škola a mateřská škola Proseč dne 14. 6. 2021. (výsledek šetření a stížnost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/275/2021 

RM schvaluje kupní smlouvu na koupi movité věci – sbírkových předmětů s 

, předmětem koupě je pořízení kolekce 

dýmek (12 ks) v celkové hodnotě 10.000 Kč, podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta, 

zaevidováním předmětů do sbírkových knih je pověřena Eva Rejentová. (návrh kupní smlouvy 

včetně fotografií je přílohou zápisu) 

 

RM/276/2021 

RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Chrudimi a odvolání žalobce ve věci žaloby 

o určení vlastnického práva k nemovitosti podanou 

 na město Proseč. (rozsudek a odvolání žalobce jsou přílohou zápisu)  

 

RM/277/2021 

RM bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci soudního sporu mezi 

stavebním úřadem Městského úřadu Proseč a 

 (rozsudek je přílohou zápisu) 

 

RM/278/2021 

RM bere na vědomí vedení Pardubického kraje s žádostí o pomoc se zvyšováním 

proočkovanosti obyvatel Pardubického kraje. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/279/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku včetně návrhu smlouvy firmy VIA Consult a.s. (IČ: 25084275) 

na administraci a komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení k veřejné zakázce 

„TI LOKALITA VYHLÍDKA – 1. ETAPA“, dalším jednáním včetně přípravy veřejné zakázky 

a podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/280/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Zirek s. r. o. (IČ: 05215251) na pořízení 30 ks 

ilustrovaného Poznávacího atlasu regionu, jedná se o propagaci města Proseč, kterému bude 

věnována 1 strana knihy. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/281/2021 

RM bere na vědomí dopis  ze dne 11. 6. 2021 a schvaluje 

provedení opravy komunikace, včetně jejího odvodnění a úpravy břehu podél komunikace na 

p.p.č. 3049 k.ú. Česká Rybná, vše v majetku města. Dalším jednáním a realizací oprav jsou 

pověření starosta a místostarosta. (dopis a geometrický plán jsou přílohou zápisu) 

 

RM/282/2021 

RM schvaluje žádost  o připojení k veřejné dešťové kanalizaci v majetku 

města Proseč na pozemku 1035/10 v k. ú. Proseč u Skutče z důvodu předcházení možným 

záplavám a povodním. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/283/2021 

RM pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, Hospodářsko-správní 

odbor Městského úřadu Proseč, sociální pracovnici Stanislavu Češkovou a vedoucího odboru 

Bc. Pavla Rabu (zástupce) plným výkonem agendy spojené s umísťováním klientů do 

nájemních bytů v č.p. 344 (DPS, ulice Školní, Proseč) byt č. 1 až 10 a do nájemních bytů v č.p. 

372 (DCHB, ulice Za Potokem, Proseč) byt č. 1 až 16, a to včetně přidělování bytů, vyúčtování 

služeb, uzavírání a podpis nájemních smluv, dodatků, dohod, podávání výpovědí, a to plně 

v souladu s podmínkami poskytovatele dotace použité pro výstavbu těchto bytů. (zdůvodnění 

je přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 18. 8. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




