
USNESENÍ č. 28/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 7. října 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

Host:  Mgr. Romana Pešková 

 

RM/322/2021 

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/20/23586/2 ve výši 

300 000 Kč v oblasti sportu a volnočasových aktivit na akci „Rekonstrukce sportoviště pro 

míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ s Pardubickým krajem, dodatkem se mění termín 

vyúčtování akce do 30. 6. 2022, podpisem dodatku je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/323/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OR/21/71779 ve výši 270.000 

Kč na projekt „Prosečský_TALENT21“ pro příspěvkovou organizaci žadatele Základní školu 

a mateřskou školu Proseč, kterým se mění termín vyúčtování akce do 30. 7. 2022, podpisem 

dodatku je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/324/2021 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 200 000 Kč z programu Podpora realizace rozvojových 

projektů v problémových regionech Pardubického kraje od Pardubického kraje na akci 

„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra města Proseč“, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (rozhodnutí je přílohou zápisu) 

 

RM/325/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV/21/709233, kterým se 

navyšuje přijatá dotace o 346 000 Kč na celkových 1 915 000 Kč na podporu sociálních služeb 

poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpisem 

dodatku je pověřen starosta. (uzavřená smlouva a dodatek jsou přílohou zápisu) 



 

RM/326/2021 

RM bere na vědomí zápis o výsledku kontroly ve dnech 10. 9. 2021 – 20. 9. 2021 nahrazující 

interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 

Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními 

normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Ing. Jana Macháčka. (zápis je 

přílohou zápisu) 

 

RM/327/2021 

RM schvaluje přijetí věcného daru ve výši 1 000 Kč na kancelářský papír formátu A3 na tisk 

časopisu ŠOTEK od  pro příspěvkovou organizaci Základní 

škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/328/2021 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od  pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/329/2021 

RM bere na vědomí informace starosty, že Z-Box společnosti Zásilkovna byl instalovaný u 

městské knihovny na konci září 2021 a byl zprovozněn v pondělí 4. 10. 2021. (informační 

materiál je přílohou zápisu) 

 

RM/330/2021 

RM bere na vědomí zprávu o zhodnocení stavu kříže v ulici Pasecká, schvaluje cenovou 

nabídku na restaurátorské práce od MgA. Petra Rejmana na provedení opravy kříže v roce 2022 

a schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci této opravy z programů Pardubického kraje. 

(cenová nabídka a zhodnocení jsou přílohou zápisu) 

 

RM/331/2021 

RM bere na vědomí žádost firmy STINTER CZ s.r.o. o prodloužení termínu realizace akce 

„Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137, Proseč“ a to do 31. 3. 2022 a pověřuje starostu a Mgr. 

Kateřinu Jetmarovou prověřit možnost prodloužení termínu realizace u poskytovatele dotace 

MMR. (žádost je přílohou zápisu) 



 

RM/332/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 k. ú. Česká Rybná o 

výměře cca 20 m2 z důvodu historického umístění jímky na této části pozemku pro přilehlou 

nemovitost na základě žádosti . (žádost 

je přílohou zápisu) 

 

RM/333/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 767/4 k. ú. Miřetín na základě žádosti 

 a 

. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/334/2021 

RM bere na vědomí informace ředitelky příspěvkové organizace Mgr. Romany Peškové dle 

zápisu. 

 

RM/335/2021 

RM schvaluje umístění sídla firmy PM Šenkýř-Novák s. r. o. na adresu Borská 125, Proseč. 

(žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/336/2021 

RM schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2021 

včetně plánu inventur na rok 2021. (příkaz starosty a plán inventur jsou přílohou zápisu) 

 

RM/337/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/RM/2021 dle přílohy. 

 

 

V Proseči dne 7. 10. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




