
Zápis č. 29/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 20. října 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

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

 

29. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 11:00 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na akci „Vybavení odborných učeben pavilonu 

odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 2: 

IT vybavení“  

3. Poskytnutí materiálního daru Moravské Nové Vsi  

4. Přijetí daru od firmy Ergotep na kameny zmizelých  

5. Přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Proseč od Sboru dobrovolných hasičů Proseč  

6. Spolupořádání akce Výsadba stromu Boženky Hartmanové 

7. Smlouva o spolupráci – stavba obnovy komunikace na pozemku p. p. č. 2576/5 v 

k. ú. Martinice u Skutče  

8. Ceník a Provozní řád Městské sportovní haly Proseč 

9. Cenová nabídka na elektronickou zabezpečovací signalizaci a datové rozvody  

10. Poskytnutí půjčky  

11. Navýšení nabídkové ceny žadatele na odkoupení pozemku p. č. 1977 v k. ú. 

Proseč u Skutče  

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

90 m2  

13. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

120 m2  

14. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

60 m2  

15. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

50 m2  

16. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

35 m2  



17. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2621/10 v k. ú. Záboří u Proseče  

18. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 a st. p. č. 139 v k. ú. Česká 

Rybná  

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

20. Ukončení nájmu v č. p. 298, Rybenská  

21. Podání žádosti o dotaci v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022 

22. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2021 

   

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 29. zasedání Rady města Proseč konaného dne 20. 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 návrh dodatku č. 2 s firmou FLAME Systém s.r.o., která dodává IT 

vybavení v rámci projektu „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – 

Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 2: IT vybavení“, předmětem dodatku je záměna 

monitorů z důvodů dlouhodobé skladové nedostupnosti. Byl nabídnut lepší model monitorů ve všech 

parametrech, a to za cenu původně nabídnutého modelu. Uzavřením dodatku nedojde k navýšení 

ceny, radní s návrhem souhlasí. 

 

2. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na akci „Vybavení odborných učeben pavilonu 

odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; 

Část 2: IT vybavení“ (RM/338/2021) 

Rada města 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě na akci „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných 

učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 2: IT vybavení“ se 

zhotovitelem FLAME System s. r. o. (IČ: 26846888), předmětem dodatku je změna zařízení 

z důvodu nedostupnosti, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



Starosta města informoval členy rady, že je třeba formálně dořešit poskytnutí věcného daru městysu 

Moravská Nová Ves, kterému město Proseč se souhlasem členů rady poskytlo dar v podobě 6 m3 

smrkového dřeva na obnovu střech po tornádu, které se přes obce na Moravě přehnalo v noci 

24. 6. 2021. Starosta města Proseč je v kontaktu se starostou městysu Moravská Nová Ves a je 

dohodnut na řešení formou darovací smlouvy, kterou schválí rady obou obcí. Město Proseč bude 

muset bohužel odvést z tohoto daru ještě DPH. Radní s předloženou darovací smlouvou souhlasí a 

jednohlasně ji schválili. 

 

3. Poskytnutí materiálního daru Moravské Nové Vsi (RM/339/2021) 

Rada města 

schvaluje 

uzavření smlouvy s městysem Moravská Nová Ves na poskytnutí materiálního daru ve formě 

dodávky 6 m3 smrkového dřeva v hodnotě 10 890,- Kč včetně DPH z majetku města Proseč jako 

příspěvek ke zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí v souvislosti s 

tornádem, které zasáhlo obdarovaného dne 24. 6. 2021. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(darovací smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že místní firma ERGOTEP, družstvo invalidů, se rozhodla znovu 

podpořit projekt Kamenů zmizelých umísťovaných na území města Proseč. První série byla 

položena minulý rok (7 kamenů), druhá letos v září (9 kamenů) a třetí za rodinu Polákovu (3 

kameny) je plánována na rok 2022. Radní ocenili přístup místní firmy a její zájem podporovat tyto 

aktivity.  

 

4. Přijetí daru od firmy Ergotep na kameny zmizelých (RM/340/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů 

(IČ: 25997815) na pořízení Kamenů zmizelých, které byly položeny v září 2021. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Starosta informoval, že vedení příspěvkové organizace požádalo o schválení přijetí daru v podobě 

3D tiskárny, kterou se škole rozhodl věnovat místní Sbor dobrovolných hasičů Proseč. Tiskárna 

byla pořízena společně s tiskárnou města na jaře minulého roku a sloužila pro tisk ochranných 

štítů. Nyní budou moci obě tiskárny využít děti při školní výuce nebo při technických kroužcích. 

Město poskytne škole také veškerý tiskový materiál ze svých zásob. 

 

5. Přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Proseč od Sboru dobrovolných hasičů 

Proseč (RM/341/2021) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelového daru ve formě 3D tiskárny Flashforge Adventurer 3 v celkové hodnotě 10 999 Kč 

pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč od SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 60104911). (návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že město bylo požádáno Mgr. Lukášem Klímou o spolupráci při 

vysazování stromu věnovanému významným osobnostem, které padli během II. světové války a 

podíleli se na II. odboji. Byla vybrána Boženka Hartmanová. Město nabídlo poskytnout maximální 

součinnost při organizaci této akce v zájmu projevení úcty a díků této statečné dívce. 

 

6. Spolupořádání akce Výsadba stromu Boženky Hartmanové (RM/342/2021) 

Rada města 

schvaluje 

spolupořádání akce Výsadba stromu Boženky Hartmanové ve spolupráci s Českobratrskou církví 

evangelickou, která se uskuteční 28. 10. 2021 v městském parku Gen. Svatoně a kpt. Sošky na 

Pasekách. (plakát je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh smlouvy o spolupráci, kterou  navrhují 

uzavřít. Tito vlastníci pozemku na Martinicích mají budoucí záměr vystavit nový objekt na místě 

původního zbořeniště. Manželé navrhují na své náklady obnovit původní cesty, město uzavřením 

smlouvy dává souhlas k realizaci. 

 



7. Smlouva o spolupráci – stavba obnovy komunikace na pozemku p. p. č. 2576/5 

v k. ú. Martinice u Skutče (RM/343/2021) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o spolupráci – stavba obnovy komunikace na pozemku p. p. č. 2576/5 v k. ú. Martinice u 

Skutče s . Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta a člen rady Poslušný předložili členům rady návrh ceníku pro využívání nové městské 

sportovní haly. Ceny jsou nastaveny dle využití a dle cílové skupiny, pro děti a mládež je cena 

dotovaná městem. Společně s ceníkem je předložen také Provozní řád včetně podmínek využívání 

haly. Ceník i provozní řád budou v účinností od 1. 11. 2021.  

 

8. Ceník a Provozní řád Městské sportovní haly Proseč (RM/344/2021) 

Rada města 

schvaluje 

ceník a Provozní řád včetně podmínek využívání nové Městské sportovní haly Proseč s účinností od 

1. 11. 2021. (ceník a provozní řád jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dodávku a montáž zabezpečovací 

techniky a datové rozvody v rámci realizovaného Spolkového domu Proseč. 

 

9. Cenová nabídka na elektronickou zabezpečovací signalizaci a datové rozvody 

(RM/345/2021) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku na elektronickou zabezpečovací signalizaci a datové rozvody v rámci akce 

„Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137“ od firmy BOS-PCO s.r.o. (IČ: 27476634), objednávkou 

je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta předložil členům rady žádost o výpomoc při splácení dluhu občana města, který vznikl při 

platbách VZP. Místostarosta doplnil, že se jedná o zaměstnance firmy zřízené městem a jde o 

slušného člověka, který dokáže své závazky do 12 měsíců městu splatit. Jednorázové splacení dluhu 

zajistí zastavení exekučního řízení, skutečný dluh (jistina) je ve výši 24 706 Kč, další položku tvoří 

penále ve výši 7 459 Kč, jak vyplývá z exekučního příkazu. Město navíc zkusí občanovi pomoci 

využít akci Milostivé léto, aby půjčka byla pouze jistina a fixní platba exekutorovi ve výši 908 Kč. 

Radní s pomocí souhlasí a pověřili starostu, mzdovou účetní a hlavní účetní města přípravou a 

podpisem smlouvy o poskytnutí půjčky. 

 

10. Poskytnutí půjčky (RM/346/2021) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí půjčky do výši 32 807,- Kč na základě žádosti občana města 

 v rámci řešení sociální výpomoci občanům v souvislosti s vypsaným 

exekučním řízením na splacení dluhu vůči VZP. Podpisem smlouvy o půjčce je pověřen starosta. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady oznámení žadatele o koupi pozemku, která ještě nebyla projednána 

zastupitelstvem města. Žadatel navýšil svou nabízenou cenu o dvojnásobek na aktuálně nabízených 

100 Kč/m2. Členové rady následně diskutovali, zda město má prodávat své pozemky. Starosta 

doplnil, že město se snaží každoročně vykupovat pozemky pod komunikacemi a řešit majetkoprávní 

narovnání a město tyto operace stojí každoročně statisíce korun. Na druhou stranu je nutné tyto 

operace krýt finančními prostředky, ideálně opět z prodeje „zbytných“ pozemků, pokud je nabízená 

cena pro město výhodná jako je třeba tento prodej pozemku. V opačném případě budou 

majetkoprávní narovnání kryty z prostředků určených např. na investiční akce, na úkor opravy 

komunikací nebo chodníků. Radní se shodli, že pošlou žádost k projednání do dalšího zastupitelstva 

a ponechají na jednotlivých zastupitelích, jak se sami v tomto případě rozhodnou. 

  

 

 

 

 



11. Navýšení nabídkové ceny žadatele na odkoupení pozemku p. č. 1977 v k. ú. 

Proseč u Skutče (RM/347/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

navýšení nabídkové ceny žadatele  na odkoupení 

pozemku p. č. 1977 v k. ú. Proseč u Skutče o výměře 1169 m2 v majetku města a navrhuje projednat 

žádost na zasedání zastupitelstva města. (žádost je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady žádosti o prodej částí pozemků v rámci majetkoprávního narovnání.  

  

12. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o 

výměře 90 m2 (RM/348/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 90 m2 na základě 

žádosti  za účelem narovnání hranice 

mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o 

výměře 120 m2 (RM/349/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí o výměře 120 m2 na základě 

žádosti za 

účelem narovnání hranice mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



14. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o 

výměře 60 m2 (RM/350/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 60 m2 na základě 

žádosti  za účelem narovnání hranice 

mezi pozemky. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o 

výměře 50 m2 (RM/351/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 50 m2 na základě 

žádosti  za účelem narovnání hranice mezi pozemky. 

(žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o 

výměře 35 m2 (RM/352/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 35 m2 na základě 

žádosti za účelem navázání oplocení k sousednímu pozemku. 

(žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



17. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2621/10 v k. ú. Záboří u 

Proseče (RM/353/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2621/10 v k. ú. Záboří u Proseče o výměře 10 m2 na 

základě žádosti za účelem navázání oplocení k sousednímu 

pozemku. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 a st. p. č. 139 v k. ú. 

Česká Rybná (RM/354/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 o výměře cca 54 m2 a st. p. č. 139 o výměře 

cca 28 m2 vše v k. ú. Česká Rybná na základě žádosti  za účelem 

narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

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

(RM/355/2021) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2977/1 v k. ú. Česká Rybná o výměře cca 22 m2 na 

základě žádosti za účelem narovnání 

majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta oznámil členům rady města, že na základě oznámení nájemníka z čp. 298, ulice Rybenská, 

skončí v městském nájemním bytě ke dni 30. 11. 2021. Radní navrhují oslovit dle pořadníku 

jednotlivé uchazeče. 

 

 

 



20. Ukončení nájmu v č. p. 298, Rybenská (RM/356/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

ukončení nájmu v č. p. 298, Rybenská  30. 11. 2021. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh na podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení 

Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022. Žádost již připravil starosta a 

vedoucí pečovatelské služby Stanislava Češková. Radní souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v předloženém znění. 

 

21. Podání žádosti o dotaci v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022 

(RM/357/2021) 

Rada města 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci v rámci výzvy k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení 

Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022, přípravou a podáním žádosti 

jsou pověřeni Stanislava Češková a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil a okomentoval členům rady rozpočtové opatření č. 6 v kompetenci rady a 

požádal je o schválení. 

 

22. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2021 (RM/358/2021) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/RM/2021 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



V Proseči dne 20. 10. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 




