
USNESENÍ č. 31/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 16. listopadu 2021 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/373/2021 

RM bere na vědomí informace starosty k nepodání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1/2022 

vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu z Národního plánu obnovy a výzvy na akci 

„Rekonstrukce Veřejného osvětlení Paseky“ na základě zprávy auditora o neefektivnosti 

dotace. (vyjádření auditora je přílohou zápisu) 

 

RM/374/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Obecního domu 

č. p. 137“ se zhotovitelem STINTER CZ s. r. o. (IČ: 25959506), podpisem dodatku je pověřen 

starosta. Dodatek řeší změnu termínu dokončení realizace do 31. 3. 2022. (dodatek je přílohou 

zápisu)  

 

RM/375/2021 

RM bere na vědomí protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a písemnou zprávu 

o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, k veřejné zakázce „Obytný soubor "VYHLÍDKA" – Proseč – I. Etapa – technická 

infrastruktura“. (protokol a zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/376/2021 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník „Společnost po Proseč – 

Vyhlídka“, Vedoucí účastník: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice (IČ: 

46506934) s nejnižší nabídkovou cenou 48.919.708,27,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky 

„Obytný soubor "VYHLÍDKA" – Proseč – I. Etapa – technická infrastruktura“ a pořadí dalších 

uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je přílohou 

zápisu) 



RM/377/2021 

RM ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Obytný soubor "VYHLÍDKA" – Proseč – I. Etapa – technická infrastruktura“ po doložení 

všech potřebných náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu 

zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/378/2021 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2013 s firmou F. R. Z. agency s. r. 

o. (IČ: 25553542), kterou se mění vydání knižní publikace o městě na knihu „Fotbal v Proseči“, 

včetně nákladu, ceny a termínu. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/379/2021 

RM schvaluje poskytnutí dárkových kupónů a balíčků členům zásahové jednotky SDH Proseč 

jako odměnu za jejich činnost v roce 2021. (jmenný seznam je přílohou zápisu) 

 

RM/380/2021 

RM bere na vědomí aktuální informace o cenách elektrické energie a plynu zajištěné pro město 

pro roky 2022 a 2023. (informace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/381/2021 

RM schvaluje aktualizaci ceníku za pronájem, energie a služby, který je Přílohou č. 1 

Provozního řádu MSC Sokolovna s účinností od 1. 12. 2021. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/382/2021 

RM schvaluje aktualizaci sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací 

podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 

16. 11. 2021. (aktualizace sazebníku je přílohou zápisu) 

 

RM/383/2021 

RM schvaluje rozpočtový výhled do roku 2025 příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč a bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 a předkládá ho k 

projednání Finančnímu výboru a Zastupitelstvu města Proseč. (návrh rozpočtu a rozpočtový 

výhled jsou přílohou zápisu) 

 



RM/384/2021 

RM bere na vědomí doplňující rozsudek Okresního soudu v Chrudimi a odvolání žalobce ve 

věci žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti podanou 

na město Proseč. (rozsudek a odvolání žalobce jsou přílohou 

zápisu)  

 

RM/385/2021 

RM schvaluje cenovou nabídku na změnu služeb včetně přístupu na portál splňující směrnici 

EED od firmy ista Česká Republika s. r. o. (IČ: 61056758), objednávkou nebo podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/386/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájmu v č. p. 298, Rybenská ke dni 31. 12. 

2021. 

 

RM/387/2021 

RM schvaluje přidělení bytu č. p. 298 

 od 1.1.2022. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/388/2021 

RM schvaluje přidělení bytu č. 14 v č.p. 344  a 

 na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022. 

(žádost je přílohou zápisu)  

 

RM/389/2021 

RM schvaluje cenu 10.000 Kč bez DPH pro uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí za zřízení 

věcného břemene na p.p.č. 2578/1, k.ú. Martinice u Skutče v souvislosti se stavbou Martinice 

u Skutče, p.p.č.849/12-knn, dalším jednáním je pověřen starosta. (komunikace s projektantem 

a situace jsou přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 16. 11. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 



 

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




