
USNESENÍ č. 26/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 31. srpna 2021 v 8 hodin vzdáleným způsobem 

 

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

Omluveni: Tomáš Háp 

 

RM/284/2021 

RM schvaluje podání žádostí o dotaci v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu DT2 Demolice budov 

v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1 na 

projekt „Demolice domu čp. 1 v Záboří - Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti 

z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. 

(výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/285/2021 

RM schvaluje projekt „Výstavba bytového domu v Proseči“ jako navazující projekt 

následného využití revitalizovaného území v souvislosti s projektem „Demolice domu čp. 1 v 

Záboří – Proseč“ na p. p. č. 10 v k. ú. Záboří u Proseče. (projekt je přílohou zápisu) 

 

RM/286/2021 

RM bere na vědomí informace starosty, že dle uzavřené smlouvy o dílo a následně uzavřených 

dodatků č. 1 až 3 byl termín dokončení akce „Sportovní hala Proseč“ dne 31. 8. 2021. Zhotovitel 

„Sdružení pro výstavbu sportovní haly v Proseči“ (IČ: 28829913) nedokončil a nepředal akci 

ve stanoveném termínu, a proto budou od 1. 9. 2021 do doby řádného předání dokončené stavby 

uplatněny po zhotoviteli sankce dle čl. XVI smlouvy o dílo. Uplatněním sankčních ustanovení 

po zhotoviteli jsou pověření starosta a místostarosta. 

 

RM/287/2021 

RM schvaluje dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou 

ASEKOL a.s. (IČ 27373231), předmětem dodatku je úprava stávajících smluvních vztahů 



z důvodu změny evropských odpadových směrnic, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(průvodní dopis a návrh dodatku jsou přílohou zápisu) 

 

RM/288/2021 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele akce „Obytný 

soubor „VYHLÍDKA“ – Proseč – I. Etapa – technická infrastruktura“, organizací je pověřen 

starosta a firma VIA Consult a.s. (IČ: 250 84 275). (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/289/2021 

RM bere na vědomí vyhodnocení došlých nabídek na základě výzvy na zpracování cenové 

nabídky na dodávku vybavení nábytku šaten a dodávku sportovního vybavení v rámci akce 

„Sportovní hala Proseč“ a schvaluje cenově nejvýhodnější nabídky pro obě dodávky uchazeče 

Školní nábytek s.r.o. (IČ: 01888901), který uvádí, že je schopen požadovaný termín dodání 

zadavatelem splnit. Objednávkou nebo podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. 

(vyhodnocení je přílohou zápisu) 

 

RM/290/2021 

RM bere na vědomí vyhodnocení došlých nabídek na základě výzvy na zpracování cenové 

nabídky na akci „Výměna podlahy v herně stolního tenisu v Proseči“ a schvaluje cenově 

nejvýhodnější nabídky uchazeče Marcela Novotného (IČ: 73608696), objednávkou je pověřen 

starosta. (vyhodnocení je přílohou zápisu) 

 

RM/291/2021 

RM schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 7.000 Kč na činnost Českého svazu 

chovatelů z. s., základní organizace Proseč, p. s. (IČ: 69839531), zastoupený Jiřím Herynkem, 

na rok 2021. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/292/2021 

RM bere na vědomí záznam ze vstupního jednání ze dne 18. 8. 2021 na realizaci projektu 

„Modernizace silnice III/3542 Miřetín – průtah“. (záznam je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/293/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2977/16 v k. ú. Česká Rybná o výměře 

cca 148 m2 na základě žádosti  z důvodu dlouhodobého 

užívání a přístupu ke stodole. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/294/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 85/3 v k. ú. 

Podměstí z důvodu úmrtí nájemce  dne 29. 6. 2021. 

 

RM/295/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 85/3 v k. ú. Podměstí o výměře cca 

28 m2 na základě žádosti  z důvodu dlouhodobého 

užívání pozemku jako zahrady. (žádost o pronájem je přílohou zápisu)  

 

RM/296/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č 2973 v k. ú. Česká Rybná o výměře 

cca 30 m2 na základě žádosti 

 z důvodu sjednocení pozemku v okolí domu a sjednocení obecní cesty. (žádost o 

směnu je přílohou zápisu)  

 

RM/297/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Martinice u Skutče o 

výměře 518 m2 ve vlastnictví města Proseč za pozemky p. č. 2671/6 o výměře 475 m2 a nově 

vzniklé pozemky dle GP č. 168-361/2018 p. č. 2671/20 o výměře 506 m2, p. č. 1251/4 o výměře 

187 m2, 1245/2 o výměře 39 m2 a p. č. 1200/12 o výměře 6 m2 vše v k. ú. Martinice u Skutče 

ve vlastnictví , rozdíl ve výměře bude hrazen částkou 

50 Kč/m2. 

 

RM/298/2021 

RM schvaluje odkup stromů, které se nacházejí na krajnici komunikace v k. ú. Martinice u 

Skutče od  stromy za cenu celkovou 3 800,- Kč a od 

 8 stromů za celkovou 

cenu 15 000,- Kč. 

 



RM/299/2021 

RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče v majetku města 

Proseč o výměře 112 m2  z důvodu, 

že nemovitost je dále nabízena k prodeji a město má vlastní záměr využití části pozemku ve 

prospěch Městského společenského centra Sokolovna. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

 

RM/300/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/RM/2021 dle přílohy. 

 

RM/301/2021 

RM schvaluje udělení výjimky v počtu žáků 6. ročníků v příspěvkové organizaci Základní 

škola a mateřská škola Proseč z důvodu kvalitnějšího výchovně vzdělávacího procesu. V rámci 

udělené výjimky bude mít třída 6. A 15 žáků a třída 6. B 14. žáků. (žádost o udělení výjimky je 

přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 31. 8. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




