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ZÁPIS 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 

 

3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2021 proběhlo v pondělí 20. září 2021 od 

17:00 hodin do 19:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Jednání zahájil a řídil 

starosta Ing. Jan Macháček. Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a informace o 

konání veřejného zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce včetně elektronického 

vzdáleného přístupu. Přítomno je 12 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, je 

přítomna nadpoloviční většina z 15členného zastupitelstva. 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Volba návrhové komise 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Zápis z Finančního výboru 

5. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Proseč  

6. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Proseč 

7. Vyjádření ke zjištěným závěrům veřejnosprávní kontroly 

8. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko  

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

10. Podání žádosti o dotaci na projekt „Demolice domu čp. 1 v Záboří - Proseč“  

11. Projekt „Výstavba bytového domu v Proseči“  

12. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2021  

13. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2021  

14. Rozpočtové opatření č. 2/ZM/2021  

15. Plnění rozpočtu města Proseč k 31. 8. 2021  

16. Směrnice č. 2/2021 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu 
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17. Směrnice č. 3/2021 Podmínky poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a 

uvolněné zastupitele města  

18. Pozemky 

19. Personální změny v kontrolním výboru zastupitelstva 

20. Usnesení 

 

Starosta předložil program jednání dnešního zasedání zastupitelstva a zeptal se přítomných 

zastupitelů, zda s navrženým programem všichni zastupitelé souhlasí, případně, zda má někdo 

nějaký návrh na doplnění programu. 

Zastupitel Josef Soukal se přihlásil a požádal o přidání bodu „Personální změny v kontrolním 

výboru zastupitelstva“ na konec jednání. Jedná se o návrh změny v rámci kontrolního výboru 

- o odvolání jednoho člena a jmenování nového člena. Zastupitelé odsouhlasili přidání tohoto 

bodu na konec jednání a schválili doplněný program jednání. 

 

1. Schválení programu 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

2.Volba návrhové komise 

Návrhová komise ve složení Bc. Pavel Vostrčil a Ing. Radek Šenkýř byla schválena všemi 

hlasy. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu ve složení Pavla Černá, DiS. a Jan Poslušný byli schváleni všemi hlasy. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta představil nový zápis z jednání finančního výboru a poznamenal, že se k jednotlivým 

bodům bude během jednání postupně vracet. 
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4. Zápis z Finančního výboru (ZM/68/2021) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

zápis z Finančního výboru č. 6/2021 ze dne 16. 9. 2021. (zápis je přílohou zápisu). 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval, že zastupitelé průběžně dostávají informace týkající se školy a shrnul 

informace ohledně jmenování nové ředitelky ZŠ a MŠ Proseč, která byla doporučená 

konkursní komisí sestavenou z odborníků v oboru školství. Starosta se dále zeptal zastupitelů i 

veřejnosti, zda k tomuto bodu mají nějaké otázky. Žádné otázky ke jmenování ředitelky nebyly. 

 

5. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Proseč (ZM/69/2021) 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta představil další bod jednání, který se týká výsledku veřejnosprávní kontroly 

uskutečněné na základní škole. Starosta poznamenal, že se k tomuto bodu vedla diskuze 

během pracovního neveřejného jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo minulé pondělí dne 

13. září 2021 a zeptal se, zda má někdo na toto téma ještě nějaké otázky. 

Zastupitel Marek Rejent se zeptal, zda bude protokol přístupný veřejnosti. 

Starosta odpověděl, že tento materiál byl zatím projednáván pouze v rámci orgánů města a 

pravděpodobně bude sloužit také jako materiál v rámci dalších trestněprávních úkonů. Město 

obdrželo již žádost o poskytnutí tohoto materiálu na základě zákona 106/1999 Sb. a 

momentálně se řeší s pověřencem pro ochranu osobních údajů anonymizace dokumentu, který 

může být následně poskytnut a zveřejněn.  

Zazněl dotaz od veřejnosti, zda to tedy správně chápou, že celý dokument zatím zveřejněn 

nebude. 
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Starosta odpověděl, že se jedná o interní dokument, který podléhá zákonu o ochraně osobních 

údajů, proto se musí s pověřencem projednat anonymizace, aby se neporušil zákon. 

Zastupitel Karel Hloušek se zeptal, zda  již na město podal žalobu. 

Starosta odpověděl, že prozatím máme informaci ze strany soudu, že žaloba byla podaná a má 

již přidělené číslo jednací, ale oficiální cestou město žádné oznámení ze strany soudu zatím 

neobdrželo, předpokládá se, že se tak stane na přelomu září a října 2021. 

 

6. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (ZM/70/2021) 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Vyjádření ke zjištěným závěrům veřejnosprávní kontroly (ZM/71/2021) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta uvedl další bod jednání a představil smlouvu o poskytnutí mimořádného členského 

příspěvku DSO Mikroregionu Litomyšlsko na projekt „Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu 

Litomyšlsko“, který řeší také ošetření stromů na území našeho města. Starosta doplnil, že 

město v minulosti realizovalo samo již 3 etapy Regenerace zeleně města Proseč a toto je další 

navazující projekt. Do těchto projektů je zapojeno i Ministerstvo životního prostředí ČR a tyto 

projekty jsou zčásti hrazeny ze SFŽP. 
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Místostarosta doplnil, že tento mimořádný příspěvek se bude týkat ošetření stromů na našem 

území, budou provedeny bezpečnostní řezy a 1 strom se z bezpečnostních důvodů bude muset 

pokácet a na jeho místě se vysadí nový. Projekt se připravoval poslední 2 roky. Za zdržení 

projektu může administrátor a také opakované vyhlašování výběrového řízení. Veřejnou 

zakázku připravoval Mikroregion Litomyšlsko. Rozpočet města s tímto příspěvkem již počítá, 

a původně se počítalo dokonce s vyšší částkou, než byla nakonec vysoutěžena. 

 

8. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu 

Litomyšlsko (ZM/72/2021) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta poděkoval zastupitelům za schválení předchozího bodu a okomentoval další bod 

jednání. 

 

Jedná se o automobil pro hasiče jednotky Proseč (JPO III). Starosta připomenul, že 

v minulosti se projektem zastupitelstvo a rada již zabývaly, je však nutné se k projektu znovu 

vrátit a schválit formalitu vyžadovanou poskytovatelem dotace. 

Starosta doplnil informace, že výběrové řízení na tuto zakázku se muselo 3x opakovat, než se 

podařilo vybrat vítěze. K tomuto projektu město obdrželo dotaci ve výši 450 000,- Kč od 

Ministerstva vnitra ČR a také 300 000,- Kč od Pardubického kraje. Celkové náklady po 

vysoutěžení jsou 1 269 532,- Kč včetně DPH. Se spolufinancováním město počítalo již letos, 

ale vzhledem k opakování výběrového řízení se dodávka automobilu oddálila na jaro 2022 a 

bude třeba tak spolufinancování řešit i v rozpočtu města na rok 2022. 

Důvodem, proč je tento bod na dnešním jednání, je požadavek poskytovatele dotace 

Ministerstva vnitra, aby dofinancování projektu schválilo ještě zastupitelstvo města 

samostatným usnesením. 
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9. Dofinancování projektu „Proseč – dopravní automobil“ určené pro JPO 

III – Proseč (ZM/73/2021) 

Zastupitelstvo 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: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval další bod jednání, který se týká chátrající nemovitosti čp. 1, kterou 

město získalo v roce 2016 v dražbě. V Záboří město vlastní chátrající budovu čp. 1, která je 

staticky narušená a v současné době nebezpečná. Původně budovu město chtělo prodat, ale 

neobjevil se žádný vážný zájemce, který by měl smysluplný záměr a chtěl nemovitost odkoupit. 

V zaslaných materiálech zastupitelé obdrželi výzvu dotace MMR na demolici objektů 

v sociálně vyloučených lokalitách, kde je v seznamech zařazená i Proseč a projektový záměr 

následného využití. Žádost o dotaci město dokázalo připravit samo, nepotřebovalo k ní žádný 

dotační management a žádost již byla schválena také radou města a následně v termínu 

odeslána. V případě akceptace žádosti bude poskytovatelem dotace vyžadován i souhlas 

zastupitelstva, což je také jeden z bodů dnešního jednání. Po demolici musí pozemek zůstat 

minimálně 5 let v majetku města a žadatel musel k žádosti také připravit plán, jak s pozemkem 

po demolici naloží. Vzhledem k tomu, že je tu zájem o nájemní bydlení a město k tomu nemá 

uspokojivou nabídku, naplánovala se výstavba nového bytového domu. Projekt bytového 

domu se začne připravovat pouze v případě, že město obdrží dotaci k demolici. Na realizaci 

výstavby pak město může opět zažádat MMR o dotaci. Starosta ještě poznamenal, že paralelně 

je stále ve hře i prodej nemovitosti, pokud se objeví nějaký vhodný kupec se zajímavou 

nabídkou pro město. 
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10. Podání žádosti o dotaci na projekt „Demolice domu čp. 1 v Záboří - 

Proseč“ (ZM/74/2021) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Projekt „Výstavba bytového domu v Proseči“ (ZM/75/2021) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta podrobně okomentoval následující předkládaná rozpočtová opatření č. 3 a č. 4 

schválená Radou města Proseč a v její kompetenci. 

 

12. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2021 (ZM/76/2021) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 3/RM/2021 schválené radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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13. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2021 (ZM/77/2021) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 4/RM/2021 schválené radou města a v její kompetenci. (rozpočtové 

opatření je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval předkládané rozpočtové opatření č. 2 v kompetenci zastupitelstva. 

Rozpočtové opatření se týká neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Dotace je v režimu ex ante – to pro nás znamená, že se nevyužité prostředky 

vrací zpět na účet státního rozpočtu. Dále je zde neinvestiční dotace – modernizace 

informačních služeb Městské knihovny Proseč od ministerstva kultury. Díky této dotaci se 

nahradí dosavadní systém Clavius za modernější systém Koha, který je pro uživatele 

přívětivější. Čtenáři si budou moci vytvářet své účty, půjčovat si elektronické knížky, 

rezervovat si knihy atd. Z dotace také bude pořízen nový PC pro obsluhu a tablet pro 

veřejnost. 

 

14. Rozpočtové opatření č. 2/ZM/2021 (ZM/78/2021) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

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

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval stav financí města a plnění rozpočtu města ke konci srpna 2021. 

 

15. Plnění rozpočtu města Proseč k 31. 8. 2021 (ZM/79/2021) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta okomentoval následující dva body jednání, které spolu souvisí. V tuto chvíli jsme se 

snažili zefektivnit fungování sociálního fondu. Hlavním cílem bylo nahradit papírové 

stravenky za stravenkový paušál, který by zaměstnanci měli dostávat od 1. 12. 2021. 

Stravenky se ze směrnice pro užívání sociálního fondu vyjmuly, proto vznikly 2 směrnice. 

Zásadní změny v nové směrnici: příděl max. 4 % z ročního objemu mzdových prostředků 

(dříve bylo 5 %); byly přidány nenávratné jednorázové sociální výpomoci – úmrtí 

zaměstnance či rodinného příslušníka; jednorázová nenávratná výpomoc v případech 

postižení živelnou pohromou a jednorázová nenávratná výpomoc v mimořádně závažných 

případech. Také došlo ke změnám v odměnách a darech, bylo upraveno penzijní pojištění. 

Stravenky a bezúroční půjčky byly zcela zrušeny. 

 

16. Směrnice č. 2/2021 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu (ZM/80/2021) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

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

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta doplnil k nové směrnici, že papírové stravenky považuje dnes již za přežitek. 

Zavedením stravenkového paušálu se zvýší a zpřehlední benefit zaměstnavatele směrem 

k zaměstnancům, uspoří se finanční prostředky na zajišťování stravenek a také časový fond 

zaměstnanců zajišťujících a distribuujících stravenky se dá využít efektivnějším způsobem ve 

prospěch nové práce a úkolů města. Stravenkový paušál je navržen na 75 Kč za odpracovaný 

den (pracovní směnu). Zaměstnanci ho dostanou k výplatě a bude nezdaněný, jak umožňuje 

zákon. Nově jsou ve směrnici zavedeny pravidla pro poskytování stravenkového paušálu. 

Zaměstnanec nemá nárok na stravenkový paušál pokud např. napracuje za den méně než 3 

hodiny, při čerpání dovolené nebo v době pracovní neschopnosti. Stravenkový paušál se bude 

vyplácet zpětně. Finanční výbor s návrhem souhlasí. 
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17. Směrnice č. 3/2021 Podmínky poskytování stravenkového paušálu pro 

zaměstnance a uvolněné zastupitele města (ZM/81/2021) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

směrnici č. 3/2021 Podmínky poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a 

uvolněné zastupitele města. (směrnice je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Pozemky 

 

První dva body se týkají sousedících pozemků. Jedná se o směnu. Osadní výbor v České 

Rybné vydal kladné stanovisko a finanční výbor tyto pozemky projednal s kladným 

stanoviskem. 

 

ZM/82/2021 

Zastupitelstvo města 

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.  

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/83/2021 

Zastupitelstvo města 

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.  

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta uvedl, že před jednáním zastupitelstva se členové rady města shodli na změně 

v rámci oceňování pozemků a rozhodnou hranicí by mělo být 100 m2. Do 100 m2 navrhují 

cenu stanovit dle běžných zvyklostí a nad 100 m2 cenu stanovit ideálně znaleckým posudkem. 

 

Předkládaná žádost o odkup pozemku je v České Rybné. Historicky se zde nachází přístřešek. 

Je to pozemek, který dál už nikam nevede a stojí na něm stavba. Majitelé stavby město žádají 

o prodej části tohoto pozemku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná asi o 148 m2, cena by 

měla být stanovena znaleckým posudkem. Osadní výbor i finanční výbor s prodejem souhlasí. 

 

Z veřejnosti zazněl dotaz, jak se určují ceny pozemků do 100 m2. Pan starosta vysvětlil 

stanovení cen, které město užívá (v Proseči se jedná o 50 Kč za m2 a v ČR o 35 Kč za m2). 

Tyto ceny byly stanoveny na základě znaleckého posudku zpracovaného pro jednotlivé místní 

části. 

 

ZM/84/2021 

Zastupitelstvo města 

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.  

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta uvedl další žádost k projednání. Na základě digitalizace a výzvy katastrálního úřadu 

město obdrželo žádost na odkup pozemku o výměře 12 m2, žadatelem je majitel garáže, která 

stojí částečně na pozemku města, jedná se o historickou záležitost. Rada města i finanční 

výbor s prodejem souhlasí. 
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ZM/85/2021 

Zastupitelstvo města 

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.  

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval, že se opět jedná o určité majetkoprávní narovnání historického 

charakteru. Žadatelka byla vyzvaná katastrálním úřadem, aby si narovnala pozemek pod 

nemovitostí, proto podala žádost o jeho odkup. Rada města i finanční výbor s prodejem 

souhlasí. 

 

ZM/86/2021 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta připomněl, že na minulém zasedání zastupitelstva se řešila komunikace na 

Martinicích a poznamenal, že velká část silnice je na soukromých pozemcích. Cílem města je 

tyto pozemky odkoupit nebo směnit pro plánovanou opravu silnice. Pokud město pozemky 

nebude vlastnit, tak nemůže zažádat o dotaci na opravu komunikace a je složité ji i na cizím 

pozemku jen opravovat. Město v této akci nadále pokračuje a jedná s jednotlivými majiteli. 

Podařilo se dohodnout s více jak 50 % vlastníků, ale vyjednávání je někdy složité a v mnoha 

případech se musí přistoupit na požadavky vlastníků a někdy i na směnu pozemků. 
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ZM/87/2021 

Zastupitelstvo města 

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.  

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/88/2021 

Zastupitelstvo města 

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.  

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/89/2021 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Zastupitel a předseda kontrolního výboru zastupitelstva Josef Soukal okomentoval problémy 

související s příspěvkovou organizací a kroky proti městu odvolaného ředitele Mgr. Bc. Josef 

Roušara, který je také členem kontrolního výboru. Na základě nových informací a soudním 

sporům, které vede odvolaný ředitel proti městu se předseda výboru domnívá, že jde o střet 

zájmu. Pan Soukal poznamenal, že to s panem Roušarem řešil osobně a on to jako střet zájmu 

nevnímá. 

Starosta na řeč pana Soukala navázal, že to není pouze o střetu zájmu, ale také o ztrátě 

důvěry v člena výboru zastupitelstva. Kroky bývalého ředitele za poslední 3 měsíce jsou 

alarmující a město ke zjištěním v rámci veřejnosprávní kontroly připravuje již právní kroky. 

Starosta se zeptal předsedy výboru, zda již má vybraného nástupce, kterého chce následně 

navrhnout na jmenování jako člena do kontrolního výboru, aby se v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, zajistila akceschopnost a minimální počet alespoň 3 členů 

kontrolního výboru. Předseda sdělil, že má již náhradníka, kterého navrhuje jmenovat a tím je 

zastupitelka Mgr. Kristýna Řebíčková. 

Starosta doplnil, že podle zákona o obcích je k odvolání potřeba nadpoloviční většina všech 

zastupitelů, stejně tak ke jmenování nového člena.  

 

19. Personální změny v kontrolním výboru zastupitelstva 

ZM/90/2021 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Odvolání Mgr. Bc. Josefa Roušara bylo jednohlasné, PRO byli všichni přítomní zastupitelé. 

 

ZM/91/2021 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 



15 
 

20. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 20. 9. 2021 

 

   

starosta města   ………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Pavla Černá, DiS.  ………………………………………………….. 

 

Jan Poslušný   …………………………………………………. 




