
USNESENÍ č. 1/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 11. ledna 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

 

RM/1/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3 500 Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od Obuv Santé Proseč s. r. o. (IČ: 06693458) pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/2/2022 

RM schvaluje přijetí věcného daru v podobě knihy „Fotbal v Proseči“ v hodnotě 650,- Kč pro 

potřeby školní knihovny od FK Proseč, z. s. (IČ 60103191) pro příspěvkovou organizaci 

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

 

RM/3/2022 

RM schvaluje přijetí darů v podobě antigenních testů poskytnutých v 2. pololetí roku 2021 v 

souvislosti s koronavirovou pandemií Pardubickým krajem (IČ: 70892822) pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (přehled přijatých darů je přílohou zápisu) 

 

RM/4/2022 

RM schvaluje smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS zpráv č. OKT/000055/2022/SPS s Městem Chrudim (IČ: 00270211), jejíž 

předmětem je informování starosty a místostarosty města, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/5/2022 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor na adrese Školní č.p. 70, 539 44 Proseč II. 

nadzemní podlaží Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim (IČ: 

68210582) k účelu výuky uměleckých oborů a přípravy studia učebních a studijních oborů ve 

středních školách uměleckého zaměření, a III. nadzemní podlaží TJ Sokol Proseč k účelu 

provozu herny stolního tenisu, podpisem smluv je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

 

RM/6/2022 

RM neschvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o likvidaci OV s firmou VODA CZ SERVICE s. r. o. 

(IČ: 27545547), který řeší navýšení cen za sjednané služby, z důvodu ekonomické 

nevýhodnosti služby. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/7/2022 

RM schvaluje poskytnutí věcných darů a propagačních materiálů města Proseč jako dar Sboru 

dobrovolných hasičů Jarošov (IČ: 63608847) za účelem ocenění 25 dětských účastníků karetní 

hry „Prší“ v rámci pořádané akce, která se uskuteční dne 5. 2. 2022 v Jarošově. 

 

RM/8/2022 

RM schvaluje úhradu věcných cen do výše 3 000 Kč, na základě předložených dokladů, a 

využitých jako odměny po vítěze v rámci akce Hokejový vánoční turnaj – 4. ročník – O pohár 

města Proseč, který se uskutečnil 28. 12. 2021 na zimním stadionu ve Skutči. (plakát je přílohou 

zápisu) 

 

RM/9/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy VIA Consult a.s. (IČ: 25084275) na administrátora a 

komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení k veřejné zakázce „TI lokalita 

Čechalova“, podpisem smlouvy a dalším jednáním je pověřen starosta. (návrh příkazní smlouvy 

je přílohou zápisu) 

 

RM/10/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy U/U Studio s. r. o. (IČ: 09147373) na projektovou 

dokumentaci jednostupňovou - pro stavební povolení a realizaci akce „Skatepark Proseč“, 



podpisem smlouvy je pověřen starosta, dalším jednáním je pověřen Ondřej Klofát. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/11/2022 

RM bere na vědomí protokol o kontrole č. 10 výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 

obcí čj. CR 074099/2021/OSP/POH, dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 

zákona č. 183/2017 Sb., kterou provedl Městský úřad Chrudim, odbor správní / úsek matrik 

v rámci matriční agendy Městského úřadu Proseč dne 16. 12. 2021. (protokol o kontrole je 

přílohou zápisu) 

 

RM/12/2022 

RM schvaluje zveřejnění na úřední desce záměru směny části pozemku p. č. 1886/2 o výměře 

61 m2 v k. ú. Proseč u Skutče v majetku města za část pozemku p. č. 70 o výměře 48 m2 v k. ú. 

Proseč u Skutče ve vlastnictví  z důvodu historického 

narovnání pozemků. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/13/2022 

RM schvaluje zveřejnění na úřední desce záměru směny části pozemku p. č. 203/2 o výměře 

cca 35 m2 v k.ú. Proseč u Skutče v majetku města Proseč za část pozemku p.č. st. 227 o výměře 

35 m2 v k. ú. Proseč u Skutče v majetku 

z důvodu historického narovnání pozemků. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/14/2022 

RM schvaluje zveřejnění na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p. č. 203/2 o výměře 

cca 75 m2 v k. ú. Proseč u Skutče v majetku města Proseč 

. (žádost je přílohou zápisu)  

 

RM/15/2022 

RM bere na vědomí cenovou nabídku na opravu stroje CASE 580 SM v majetku městské 

společnost Prosečské služby, spol. s r.o. (IČ: 25930052) od firmy AGROTEC Servis s.r.o. (IČ: 

46966757) a neschvaluje ji z důvodu ekonomické nevýhodnosti. (cenová nabídka je přílohou 

zápisu) 

 

 



 

 

RM/16/2022 

RM schvaluje navýšení základního kapitálu městské společnosti Prosečské služby, spol. s r.o. 

(IČ: 25930052) ve 100% vlastnictví formou mimořádného vkladu ve výši 900 000,- Kč do této 

společnosti z prostředků rozpočtu města a předkládá tento návrh k projednání a schválení 

zastupitelstvu města. 

 

RM/17/2022 

RM schvaluje koupi stroje JCB 3CXS14M4NM (výrobní číslo JCB3CX4WE02255358) pro 

městskou společnost Prosečské služby, spol. s r.o. (IČ: 25930052) za cenu 1.080.000,- Kč bez 

DPH od firmy TERRAMET, spol. s. r. o. (IČ: 41692519), podpisem kupní smlouvy je pověřen 

starosta jako jednatel společnosti. (cenová nabídka a kupní smlouva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/18/2022 

RM schvaluje prodej stroje CASE 580 SM (výrobní číslo HJE547489) z městské společnosti 

Prosečské služby, spol. s r.o. (IČ: 25930052) za cenu 290.000,- Kč bez DPH firmě 

TERRAMET, spol. s. r. o. (IČ: 41692519), podpisem smlouvy o výkupu je pověřen starosta 

jako jednatel společnosti. (cenová nabídka a smlouva o výkupu jsou přílohou zápisu) 

 

RM/19/2022 

RM schvaluje rámcovou smlouvu č. 26/11/21 vr 539/13 uzavřenou mezi městem Proseč a 

společností ista Česká republika s.r.o. (IČ: 61056758) na služby spojené s rozúčtováním tepla 

a vody v nájemních bytech a nebytových prostorách, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/20/2022 

RM schvaluje zveřejnění na úřední desce záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 398/27 

o výměře 4 m2 v k. ú. Podměstí, p. č. 233/4 o výměře 64 m2 v k. ú. Proseč u Skutče, p. č. 1887/33 

o výměře 80 m2 v k. ú. Proseč u Skutče z majetku Města Proseč do vlastnictví Pardubického 

kraje z důvodu majetkového vypořádání pozemků. 

 

RM/21/2022 



RM schvaluje zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. (IČ 24729035) 

v souvislosti s realizací akce „Proseč Podměstská rekonstrukce knn“ na pozemcích, kde budou 

umístěny přípojkové pilíře pro koncové uživatele dle přílohy. 

RM/22/2022 

RM schvaluje podání žádosti ČS o poskytnutí úvěru na financování „TI – Vyhlídka“ ve výši 

35 mil. Kč, žádost bude určena pro další jednání a rozhodování zastupitelstva města, dalším 

jednáním je pověřen starosta. 

 

RM/23/2022 

RM schvaluje přijetí věcného daru v podobě sbírkových předmětů do Muzea dýmek od 

 pro Město Proseč, podpisem smlouvy 

je pověřen starosta, zaevidováním předmětů do sbírkových knih je pověřena Eva Rejentová. 

(darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/24/2022 

RM schvaluje kupní smlouvu na koupi movité věci – sbírkových předmětů s 

, předmětem koupě je pořízení kolekce dýmek 

v hodnotě 3.000,- Kč, podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta, zaevidováním předmětů do 

sbírkových knih je pověřena Eva Rejentová. (kupní smlouva včetně fotografií je přílohou 

zápisu) 

 

RM/25/2022 

RM bere na vědomí vyjádření Ing. arch. Štěpána Kočiše a schvaluje opravený návrh rekreační 

chaty plánované v lokalitě Borka na p.p.č. 1297/5 v k.ú. Proseč u Skutče investora 

 včetně souhlasu s umístěním stavby a 

zřízením sjezdu na místní komunikaci p.p.č. 1929 v k.ú, Proseč u Skutče v majetku města 

Proseč. (vyjádření a nový návrh jsou přílohou zápisu) 

 

RM/26/2022 

RM pověřuje starostu k uzavření nájemních smluv v nebytových prostorech v objektu Městské 

sportovní haly p. č. 323/1 v k. ú. Proseč u Skutče. 

 

V Proseči dne 11. 1. 2022 

 



starosta města:  ……………………………………………… 

 

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




