
USNESENÍ č. 33/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 15. prosince 2021 v 15:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

 

RM/409/2021 

RM bere na vědomí informace starosty k lokalitě Vyhlídka a cenové kalkulace variantních 

řešení A, B a C s redukcí stavebních prací a možnou etapizaci realizace projektu z důvodu 

rozložení finančních nákladů stavby do více let. (variantní řešení a informace jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/410/2021 

RM bere na vědomí podklad „Stavební lokalita „Vyhlídka“ - právní postup z důvodu 

objektivní změny termínů a zpřísněných podmínek města s ohledem na zachování kupní ceny“, 

advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové. (podklad je přílohou zápisu) 

 

RM/411/2021 

RM schvaluje postup města podle doporučení Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky, 

obsaženém v podkladu Stavební lokalita „Vyhlídka“ - právní postup z důvodu objektivní 

změny termínů a zpřísněných podmínek města s ohledem na zachování kupní ceny“. 

 

RM/412/2021 

RM schvaluje záměr města ve smyslu § 39, odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) záměr města uzavřít dodatky číslo 1 ke všem smlouvám o budoucích kupních 

smlouvách s těmito budoucími kupujícími stavebních parcel označené čísly 1 až 39 v lokalitě 

Vyhlídka ve znění doporučeném v podkladu „Stavební lokalita „Vyhlídka“ - právní postup 

z důvodu objektivní změny termínů a zpřísněných podmínek města s ohledem na zachování 

kupní ceny“, s tím, že částka kupní ceny pro případ porušení smlouvy bude činit 2 300 Kč/m2. 

(záměr je přílohou zápisu) 



RM/413/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury a památkové péče v 

Pardubickém kraji na rok 2022 v rámci podprogramu 3 Podpora památkové péče na projekt 

„Pískovcový kříž s kovovou ohrádkou na ulici Pasecká v Proseči“ a souhlasí se závazkem 

finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina 

Jetmarová a starosta. (výzva a záměr jsou přílohou zápisu) 

 

RM/414/2021 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024 na projekt „Obleky pro hasiče“ a 

souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou 

pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/415/2021 

RM schvaluje smlouvu č. O-62/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s. r. o. (IČ: 25951611), podpisem 

dodatku je pověřen starosta. (dodatek ke smlouvě je přílohou zápisu) 

 

RM/416/2021 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně 

převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s firmou Recycling 

– kovové odpady a. s. (IČ: 25252851) s účinností od 1. 1. 2022, podpisem dodatku je pověřen 

starosta. (ceník a dodatek ke smlouvě je přílohou zápisu) 

 

RM/417/2021 

RM schvaluje Servisní smlouvu společně se smluvní doložkou o zpracování osobních údajů 

s firmou R-Bit Technology, s. r. o. (IČ: 24719790) o poskytování technické podpory 

knihovního systému Koha, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva se smluvní 

doložkou je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/418/2021 

RM schvaluje přijetí věcného daru ve formě LEGO Technic 42128 Výkonný odtahovaný vůz 

v hodnotě 3.959,- Kč a LEGO Technic 42124 Terénní bugina v hodnotě 2.799,- Kč pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč od firmy PP-GROUP.cz s. r. 

o. (IČ: 28829913). (návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/419/2021 

RM schvaluje stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč dne 15. 12. 2021. (stanoviska jsou přílohou zápisu)  

 

RM/420/2021 

RM schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Proseč na rok 2022 a předkládá ho 

k projednání a schválení zastupitelstvu města Proseč. (návrh je přílohou zápisu) 

 

RM/421/2021 

RM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč v roce 2021, které  

provedli zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje dne 6. 12. 2021, v rámci oblasti 

přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. (zápis z přezkoumání 

hospodaření je přílohou zápisu) 

 

RM/422/2021 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 30. 11. 2021 v příjmech po konsolidaci 

61.468.052,00 Kč, ve výdajích po konsolidaci 73.099.172,62 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

 

RM/423/2021 

RM bere na vědomí přehled stavu účtů a úvěrů města Proseč ke dni 30. 11. 2021. (přehled je 

přílohou zápisu) 

 

RM/424/2021 

RM bere na vědomí zprávu od Pardubického kraje týkající se připomínky 80 let od 

heydrichiády. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

 

 



 

RM/425/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 o výměře 16 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti za účelem 

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

 

RM/426/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 673/1 o výměře 40 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti  za 

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

 

RM/427/2021 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 129/6 o výměře 17 m2 v k. ú. 

Proseč u Skutče na základě žádosti  za účelem 

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

 

RM/428/2021 

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy bytu v čp. 252 s panem 

 ke dni 31. 1. 2022. 

 

RM/429/2021 

RM schvaluje přidělení bytu v č. p. 252 

od 1.2.2022. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/430/2021 

RM bere na vědomí Zprávu, pozorování a náklady ročního auditu FSC za rok 2020 od Forest 

Support s. r. o. (IČ: 07453078) v rámci hospodaření v lesích města. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/431/2021 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/RM/2021 dle přílohy. 

 

 

V Proseči dne 15. 12. 2021 

 



starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




