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USNESENÍ č. 3/2021 

ze 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 20. září 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

 

ZM/68/2021 

ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 6/2021 ze dne 16. 9. 2021. (zápis je přílohou 

zápisu)  

 

ZM/69/2021 

ZM bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního řízení, jmenovala Rada města 

Proseč dne 17. 8. 2021 s účinností 1. 9. 2021 na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

Základní školy a mateřské školy Proseč paní Mgr. Romanu Peškovou. 

ZM/70/2021 

ZM 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. 

ZM/71/2021 

ZM 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) 
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ZM/72/2021 

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku č. 21/2021 ve výši 

67.250,- Kč Mikroregionu Litomyšlsko (IČ: 70906696) na spolufinancování projektu „Péče o 

dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

ZM/73/2021 

ZM 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. 

ZM/74/2021 

ZM schvaluje podání žádosti 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) 

ZM/75/2021 

ZM 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) 

ZM/76/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/RM/2021 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

ZM/77/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/RM/2021 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

ZM/78/2021 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ZM/2021 dle přílohy zápisu. 

ZM/79/2021 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 31. 8. 2021 v příjmech po konsolidaci 

48.136.428,79 Kč, ve výdajích po konsolidaci 52.045.750,24 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 
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ZM/80/2021 

ZM schvaluje směrnici č. 2/2021 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. (směrnice je přílohou 

zápisu) 

ZM/81/2021 

ZM schvaluje směrnici č. 3/2021 Podmínky poskytování stravenkového paušálu pro 

zaměstnance a uvolněné zastupitele města. (směrnice je přílohou zápisu) 

ZM/82/2021 

ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 7, p. č. 6 a p. č. 2973 v k. ú. Česká Rybná o celkové 

výměře cca 55 m2 

 za cenu 35,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek 

za zápis do katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta.  

ZM/83/2021 

ZM schvaluje odkup části pozemku p. č. 5 v k. ú. Česká Rybná o výměře 41 m2 ve vlastnictví 

 za 

cenu 35,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru 

nemovitostí hradí strany rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

ZM/84/2021 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 2977/16 v k. ú. Česká Rybná o výměře cca 148 m2 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem . 

Náklady za vypracování geometrického plánu, znaleckého posudku a poplatek za zápis do 

katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

ZM/85/2021 

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 650 o výměře 12 m2 v k. ú. Proseč u Skutče dle nového 

GP č. 938-1095/2021 za cenu 50,- Kč/m2. 

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí 

strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

 

 

 



4 
 

ZM/86/2021 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 671/14 v k. ú. Podměstí o výměře 50 m2 

za cenu 50,- Kč/m2. Náklady 

za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana 

kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

ZM/87/2021 

ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 1200/5 o výměře 189 m2 v k. ú. Martinice u Skutče jehož 

vlastníkem je město Proseč za pozemek p. č. 1200/9 o výměře 171 m2 dle nového GP č. 168-

361/2018 v k. ú. Martinice u Skutče jehož vlastníkem je 

. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru 

nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

ZM/88/2021 

ZM schvaluje odkup pozemku p. č. 1134/4 o výměře 30 m2, p. č. 1132/8 o výměře 159 m2 a p. 

č. 2686 o výměře 3 m2 dle nového GP č. 168-361/2018 v k. ú. Martinice u Skutče za cenu 50,- 

Kč/m2 od IRON DESIGN, SE (IČ: 02512882), Martinice č. ev. 3, 539 44 Proseč. Náklady za 

vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana 

kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

ZM/89/2021 

ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 2671/6 o výměře 475 m2, p. č. 2671/20 o výměře 506 m2 

a dle nového GP č. 168-361/2018 p. č. 1251/4 o výměře 187 m2, p. č. 1245/2 o výměře 39 m2 

a p. č. 1200/12 o výměře 6 m2 vše v k. ú. Martinice u Skutče jejichž vlastníkem je 

 za pozemek p. č. 1260/1 o výměře 518 m2 v k. ú. Martinice 

u Skutče ve vlastnictví města Proseč. Rozdíl ve výměře bude hrazen částkou 50,- Kč/m2. 

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí 

město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

ZM/90/2021 

ZM odvolává, v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru Mgr. Bc. Josefa Roušara. 

ZM/91/2021 

ZM jmenuje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru Mgr. Kristýnu Řebíčkovou. 
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V Proseči dne 20. 9. 2021 

 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 




