
Zápis 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 

 

28. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce sportoviště 

pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“  

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Prosečský_TALENT21“  

4. Přijetí dotace na akci „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra 

města Proseč“  

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb  

6. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit  

7. Přijetí věcného daru na tisk časopisu ŠOTEK  

8. Přijetí finančního daru na úhradu nákladů spojených s tiskem školního časopisu 

ŠOTEK  

9. Informace starosty k Z-Boxu  

10. Zhodnocení stavu kříže v ulici Pasecká a cenová nabídka na restaurátorské práce  

11. Žádost firmy STINTER CZ s.r.o. o prodloužení termínu realizace akce 

„Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137, Proseč“ 

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 k. ú. Česká Rybná  

13. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 767/4 k. ú. Miřetín  

14. Informace ředitelky příspěvkové organizace  

15. Umístění sídla firmy PM Šenkýř-Novák s. r. o.  

16. Provedení řádné inventarizace majetku a závazků města 

17. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2021 

   

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 28. zasedání Rady města Proseč konaného dne 7. října 2021 byl schválen bez 

úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu byl 

Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

Starosta předložil členům rady k projednání a schválení dodatek smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou 

v Proseči“, kterým se mění termín realizace a vyúčtování akce do 30. 6. 2022. Starosta doplnil, že 

Rada Pardubického kraje a poté Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 

21. 9. 2021 usnesením č. Z/126/21 vyhovělo mimořádné žádosti města Proseč o prodloužení 

termínu. V opačném případě by město muselo dotaci ve výši 300 tisíc korun vrátit zpět kraji a 

nebylo by pravděpodobně schopné akci vůbec realizovat. Radní ocenili vstřícný přístup kraje a 

jednohlasně schválili návrh dodatku č. 2 a pověřili starostu jeho podpisem. 

 

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce 

sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ (RM/322/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady k projednání a schválení dodatek smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na projekt „Prosečský TALENT21“, kterým se mění termín realizace 

a vyúčtování akce do 30. 7. 2022. Projekt realizuje příspěvková organizace města Základní škola a 

mateřská škola Proseč, žadatelem o dotaci a povinným subjektem v rámci monitorovacích zpráv a 

konečného vyúčtování je však město Proseč. Projekt je realizován jako součást projektu Smart 

akcelerátor Pardubického kraje II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502) financovaného 

z prostředků Evropské unie přes Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

 



3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 

„Prosečský_TALENT21“ (RM/323/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady a úspěchu při získání dotace z Pardubického kraje z programu 

„Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje“, 

podprogramu „Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských 

dotačních nástrojích v období 2021-2027“. Město Proseč uspělo s projektovým záměrem 

„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra města Proseč“ a získalo dotaci ve výši 

200 tisíc korun. Starosta doplnil, že nyní je možné se znovu vrátit ke studii náměstí a přilehlého 

okolí a pokračovat ve zpracování dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

s cílem využít připravenou projektovou dokumentaci při žádosti o dotaci na revitalizaci centra 

města z evropských fondů v období 2021 až 2027. Radní opět ocenili vstřícnost kraje a podporu 

projektů našeho města a pověřili starostu podpisem smlouvy.  

 

4. Přijetí dotace na akci „Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci 

centra města Proseč“ (RM/324/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že byla městu na základě naší další žádosti navýšena dotace na 

provoz Pečovatelské služby Proseč v roce 2021 z finančních prostředků, které z MPSV rozděluje 

Pardubický kraj. Žádost za město připravovala vedoucí pečovatelské služby Stanislava Češková. 



 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb 

(RM/325/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady výstup z interního auditu, který si město nechalo samo udělat nad 

rámec běžné kontroly z Pardubického kraje. Zjištěné závady jsou v rizikovém stupni R1 a R2 a 

budou řešeny s příslušnými zaměstnanci městského úřadu v rámci jejich agend. Všechny zjištěné 

závady jsou snadno napravitelné. 

 

6. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit (RM/326/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady žádost vedení příspěvkové organizace o schválení přijetí věcného a 

finančního daru od dárce , a to v souvislosti s přípravou a vydáváním 

školního časopisu ŠOTEK.  

 

 

 

 

 

 



7. Přijetí věcného daru na tisk časopisu ŠOTEK (RM/327/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Přijetí finančního daru na úhradu nákladů spojených s tiskem školního 

časopisu ŠOTEK (RM/328/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že výdejní Z-Box byl již instalován na místo mezi DPS a městskou 

knihovnou a měl by být nyní již plně funkční a zaveden také do systému Zásilkovny. Radní se shodli, 

že novou službu občané v minulosti poptávali a nyní ji jistě ocení. 

 

9. Informace starosty k Z-Boxu (RM/329/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že v minulosti město samo realizovalo opravy mnoha křížků na 

území našeho města, ale stále jich zůstává pár neopravených. Z tohoto důvodu byl osloven MgA. 

Petr Rejman, s kterým město v minulosti již spolupracovalo, aby připravil zhodnocení a cenovou 

nabídku na opravu kříže, který se nachází téměř v centru města,  na Pasecké ulici. 

Starosta navrhuje realizovat opravu a pokusit se získat dotaci, stejně jako u předchozích oprav, 



z programů, které bude vypisovat Pardubický kraj, případně jiný poskytovatel. Radní s návrhem 

souhlasí.  

 

10. Zhodnocení stavu kříže v ulici Pasecká a cenová nabídka na restaurátorské 

práce (RM/330/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady žádost firmy STINTER CZ s.r.o., která realizuje pro město stavební 

zakázku „Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137, Proseč“, o prodloužení termínu dokončení díla. 

Původní termín dle uzavřené smlouvy o dílo je 31. 12. 2021, firma žádá o prodloužení o 3 měsíce, 

tedy do 31. 3. 2022. Jako důvod je uveden nedostupnost stavebního materiálu a zpoždění některých 

dodávek. Starosta informoval členy rady, že není možné žádosti vyhovět bez jednání 

s poskytovatelem dotace a prodloužení termínu dokončení akce také ze strany Ministerstva pro 

místní rozvoj. V opačném případě přijde město o celou dotaci na realizaci. Radní pověřili starostu a 

Mgr. Kateřinu Jetmarovou podáním žádosti na MMR o prodloužení termínu realizace akce a 

vydání nového RoPD. Pokud bude městu ze strany poskytovatele dotace vyhověno, jsou ochotni 

členové rady stavební firmě rovněž vyhovět a schválit uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který řeší 

prodloužení termínu dokončení akce do 31. 3. 2022. 

 

11. Žádost firmy STINTER CZ s.r.o. o prodloužení termínu realizace akce 

„Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137, Proseč“ (RM/331/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta předložil členům rady došlé žádosti o odkup pozemků, ve všech případech jde o 

majetkoprávní narovnání. 

 

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 k. ú. Česká Rybná 

(RM/332/2021) 

Rada města 

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 J . (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o  

obcích, informoval radní Ing. Radek Šenkýř, členy rady o možném střetu zájmů a zdržel se 

hlasování. 

 

13. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 767/4 k. ú. Miřetín (RM/333/2021) 

Rada města 

schvaluje 

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

 a 

. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 0 

 

Členové rady přivítali na jednání rady ředitelku školy Mgr. Romanu Peškovou. Důvodem návštěvy 

bylo řešení provozních záležitostí a domluva na průběhu slavnostního otevření nové městské 

sportovní haly, a s tím spojeného dne otevřených dveří, který by měl proběhnout v novém 

dostavěném pavilonu odborných učeben. Diskuze probíhala věcně, v rámci diskuze byly projednány 

i následující záležitosti: 

• provoz v MŠ o letních prázdninách – vyhodnocení provozu o prázdninách z pohledu 

nahlášených a skutečně přítomných dětí, 

• soudní spory –  a , 

• pracovní jednání zastupitelstva ve škole s ukázkou nové haly, 

• darovací smlouvy na Šotek 2x – doplňující informace, 



• projekt TALENT_21 – doplňující informace, 

• změna zakládací listiny školy – odebrání čp. 70 a již neexistující tělocvičny, 

• změny ve školském rejstříku, 

• doplňovací volby do školské rady. 

 

14. Informace ředitelky příspěvkové organizace (RM/334/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

informace ředitelky příspěvkové organizace Mgr. Romany Peškové dle zápisu. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 2 zákona o  

obcích, informoval radní Ing. Radek Šenkýř, členy rady o možném střetu zájmů a zdržel se 

hlasování. 

 

Starosta předložil doručenou žádost o umístění sídla nově vznikající společnosti 

PM Šenkýř-Novák s.r.o. do objektu města na adrese Borská 125, Proseč. Žadatel argumentuje, že 

na této adrese již podniká a má zde pronajatou kancelář. Nová firma má obor podnikání 

zprostředkování obchodu a služeb. Zbývající radní s umístěním sídla nové firmy souhlasí. 

 

15. Umístění sídla firmy PM Šenkýř-Novák s. r. o. (RM/335/2021) 

Rada města 

schvaluje 

umístění sídla firmy PM Šenkýř-Novák s. r. o. na adresu Borská 125, Proseč. (žádost je přílohou 

zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 



Starosta předložil členům rady plán inventur na rok 2021 včetně složení inventarizačních komisí a 

požádal členy rady, aby schválili provedení řádné inventarizace majetků a závazků města ke dni 

31. 12. 2021. 

 

16. Provedení řádné inventarizace majetku a závazků města (RM/336/2021) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 5 v kompetenci rady a požádal je o 

schválení. 

 

17. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2021 (RM/337/2021) 

Rada města 

schvaluje 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 7. 10. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




