Zápis 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

1. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 8:00 hodin do 11:15 hodin.
Program

1. Organizační záležitosti
2. Přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská
škola Proseč
3. Přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola
Proseč
4. Přijetí darů v podobě antigenních testů pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a mateřská škola Proseč
5. Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv
prostřednictvím SMS zpráv s Městem Chrudim
6. Pronájem nebytových prostor na adrese Školní č.p. 70
7. Neschválení dodatku č. 2 s firmou VODA CZ SERVICE s. r. o.
8. Poskytnutí věcných darů a propagačních materiálů města Proseč
9. Úhrada věcných cen jako odměny po vítěze v rámci akce Hokejový vánoční turnaj
10. Cenová nabídka firmy VIA Consult a.s. na administrátora k veřejné zakázce „TI
lokalita Čechalova“
11. Cenová nabídka firmy U/U Studio s. r. o. na projektovou dokumentaci akce
„Skatepark Proseč“
12. Protokol o kontrole č. 10 výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí
13. Zveřejnění na úřední desce záměru směny části pozemku p. č. 1886/2 za část
pozemku p. č. 70, vše v k. ú. Proseč u Skutče
14. Zveřejnění na úřední desce záměru směny části pozemku p. č. 203/2 za část
pozemku p.č. st. 227, vše v k. ú. Proseč u Skutče
15. Zveřejnění na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p. č. 203/2 v k. ú.
Proseč u Skutče

16. Cenová nabídka na opravu stroje CASE 580 SM v majetku městské společnost
Prosečské služby
17. Navýšení základního kapitálu městské společnosti Prosečské služby, spol. s r.o.
18. Koupě stroje JCB 3CXS14M4NM pro městskou společnost Prosečské služby,
spol. s r.o.
19. Prodej stroje CASE 580 SM z městské společnosti Prosečské služby, spol. s r.o.
20. Rámcová smlouva č. 26/11/21 vr 539/13 se společností ista Česká republika s.r.o.
21. Zveřejnění na úřední desce záměru bezúplatného převodu pozemků z majetku
města Proseč do vlastnictví Pardubického kraje
22. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s.
23. Podání žádosti ČS o poskytnutí úvěru na financování „TI – Vyhlídka“
24. Přijetí věcného daru v podobě sbírkových předmětů do Muzea dýmek
25. Kupní smlouva na koupi movité věci – sbírkových předmětů
26. Vyjádření Ing. arch. Štěpána Kočiše a schválení opraveného návrhu rekreační
chaty v lokalitě Borka
27. Uzavření nájemních smluv v nebytových prostorech v objektu Městské sportovní
haly

1. Organizační záležitosti
Předložený program 1. zasedání Rady města Proseč konaného dne 11. ledna 2022 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 města tři žádosti příspěvkové organizace o schválení finančního a
věcného daru. Třetí žádost se týká antigenních testů poskytovaných od Správy státních hmotných
rezerv distribuovaných přes Pardubický kraj. Radní souhlasí s přijetím darů bez výhrad.

2. Přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
mateřská škola Proseč (RM/1/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

3. Přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská
škola Proseč (RM/2/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

4. Přijetí darů v podobě antigenních testů pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a mateřská škola Proseč (RM/3/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města návrh nové smlouvy mezi městem Proseč a naším ORP
městem Chrudim, který zajišťuje zasílání varovných a výstražných zpráv, např. výpadky proudu,
vítr, sněhová kalamita nebo výjezdy IZS, starostovi a místostarostovi. Radní s návrhem souhlasí.

5. Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv
prostřednictvím SMS zpráv s Městem Chrudim (RM/4/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

Starosta informoval členy rady, že od 1. 1. 2022 je objekt na adrese Školní čp. 70 v majetku města a
město musí nyní uzavřít nájemní smlouvy, případně jiné smluvní závazky s původními nájemníky,
kterými jsou v II. podlaží Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Skuteč a ve III. podlaží TJ
Sokol Proseč. Ve III. podlaží se nachází rekonstruovaná herna stolního tenisu. Podmínky se ZUŠ
byly zachovány dle předchozího nájemního vztahu a smluvní vztah nastaven na dobu určitou do
31. 12. 2026. Podmínky s TJ Sokol Proseč jsou řešeny aktualizací smlouvy o novaci prostřednictvím
dodatku č. 1.

6. Pronájem nebytových prostor na adrese Školní č.p. 70 (RM/5/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města návrh dodatku č. 2 smlouvy s firmou VODA CZ SERVICE na
likvidaci odpadních vod – kalů z ČOV Proseč, který nám firma zaslala. Místostarosta doplnil, že
dodatek č. 2 řeší pouze další navýšení ceny a služba by se v případě akceptace dodatku stala
ekonomicky nevýhodnou, z tohoto důvodu není možné uzavření dodatku doporučit. Místostarosta
navrhl vrátit se k původnímu řešení likvidace kalů z ČOV ve spolupráci se ZD Zderaz a ČOV
Chrast. Radní s návrhem neuzavřít dodatek ke smlouvě souhlasí.

7. Neschválení dodatku č. 2 s firmou VODA CZ SERVICE s. r. o. (RM/6/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

Starosta informoval členy rady města, že město obdrželo dvě žádosti o podporu akcí ve formě
poskytnutí věcných a propagačních materiálů města jako odměny pro účastníky nebo vítěze soutěží.
První akcí je dětský turnaj „Prší“, který se bude konat v únoru 2022 v nedalekém Jarošově,
s kterým město spolupracovalo např. při promítání letního kina v minulém roce. Starosta navrhl
poskytnout dětem puzzle a pexesa s tématikou regionu, případně jiné dostupné věcné dary, které má
město k dispozici. Druhou žádostí je podpora HC Proseč při pořádání 4. ročníku hokejového
turnaje s podtitulem „O pohár města Proseč“, který proběhl již v prosinci 2021. Vzhledem k tomu,
že všechny předchozí ročníky město podpořilo, starosta navrhuje proplatit náklady za věcné dary
do maximální výše 3 tisíce korun. Radní s návrhy souhlasí.

8. Poskytnutí věcných darů a propagačních materiálů města Proseč (RM/7/2022)
Rada města
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.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

9. Úhrada věcných cen jako odměny po vítěze v rámci akce Hokejový vánoční
turnaj (RM/8/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky lokalita „Čechalova“, starosta
doplnil, že cenová nabídka je cenově přijatelná, ale před zahájením bude nutné upřesnit rozsah
předmětu plnění, protože PD je na kompletní lokalitu. Farnost jako majitel 3 stavebních parcel si
nepřeje zasíťování a soukromí vlastníci si budou přípojky hradit sami. Dalším jednáním a
upřesněním zadání předmětu veřejné zakázky je pověřen starosta.

10. Cenová nabídka firmy VIA Consult a.s. na administrátora k veřejné zakázce
„TI lokalita Čechalova“ (RM/9/2022)
Rada města
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)
Pro: 4, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 0
Starosta předložil členům rady města upravenou (sníženou) cenovou nabídku na zpracování
jednostupňové PD na Skatepark Proseč. Radní se po krátké diskuzi shodli, že bez dokumentace není
možné žádat o dotaci, ani získat na financování jiné zdroje. Starosta navrhl, aby dalším jednáním
ve věci zpracování PD skateparku byl pověřen Ondřej Klofát, který již v minulosti komunikoval
s dětmi a mládeží a dobře zná jejich potřeby.

11. Cenová nabídka firmy U/U Studio s. r. o. na projektovou dokumentaci akce
„Skatepark Proseč“ (RM/10/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města protokol o kontrole. Předmětem kontroly byla matrika a její
vedení. V rámci provedené kontroly nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.

12. Protokol o kontrole č. 10 výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům
obcí (RM/11/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady k projednání a schválení zveřejnění došlých žádosti o odkup nebo
směnu pozemků na úřední desce.

13. Zveřejnění na úřední desce záměru směny části pozemku p. č. 1886/2 za část
pozemku p. č. 70, vše v k. ú. Proseč u Skutče (RM/12/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

14. Zveřejnění na úřední desce záměru směny části pozemku p. č. 203/2 za část
pozemku p.č. st. 227, vše v k. ú. Proseč u Skutče (RM/13/2022)
Rada města
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
narovnání pozemků. (žádost je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

z důvodu historického

15. Zveřejnění na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p. č. 203/2 v k.
ú. Proseč u Skutče (RM/14/2022)
Rada města
schvaluje
zveřejnění na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p. č. 203/2 o výměře cca 75 m 2 v k. ú.
Proseč u Skutče v majetku města Proseč

.

(žádost je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady o nutnosti provedení opravy stroje CASE 580 v majetku městské
společnosti Prosečské služby nebo nutnost řešit jeho nahrazení za jiný „funkční“ stroj. Oprava
starého stroje byla naceněna na více než 500 tisíc korun a v ceně navíc není oprava motoru, která
se odhaduje na 150 tisíc korun. Oprava stávajícího stroje je tedy ekonomicky neefektivní, proto
starosta a místostarosta jako jednatelé městské společnosti navrhují pořízení jiného stroje a
stávající za zůstatkovou hodnotu ještě prodat, ideálně protihodnotou. Podařilo se díky jednání se
společností TERRAMET dosáhnout nabídky nového stroje ve velmi dobrém stavu JCB 3CXS a firma
je ochotná protihodnotou odkoupit starý stroj CASE 580. Kupní cena nového stroje JCB 3CXS by
byla 1.080.000,- Kč bez DPH a výkupní cena starého stroje by byla 290.000,- Kč bez DPH. Po
odečtení tak vychází „nový“ stroj na 790.000,- Kč bez DPH. Radní s návrhem souhlasí. Vzhledem
k nutnosti zajistit finanční prostředky na pořízení stroje z rozpočtu města navrhuje starosta zvýšení
základního kapitálu městské společnosti ze 100.000,- Kč o 900.000,- Kč (nově na 1.000.000,- Kč).
O tomto kroku však musí rozhodnout valná hromada společnosti a také zastupitelstvo města,
z tohoto důvodu bude na nejbližším jednání tento návrh předložen.

16. Cenová nabídka na opravu stroje CASE 580 SM v majetku městské
společnost Prosečské služby (RM/15/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

17. Navýšení základního kapitálu městské společnosti Prosečské služby, spol. s
r.o. (RM/16/2022)
Rada města
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.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

18. Koupě stroje JCB 3CXS14M4NM pro městskou společnost Prosečské služby,
spol. s r.o. (RM/17/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

19. Prodej stroje CASE 580 SM z městské společnosti Prosečské služby, spol. s
r.o. (RM/18/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady návrh rámcové smlouvy s firmou ista, která na základě požadavků
města a platné legislativy připravila aktualizaci rozsahu služeb spojených s vyúčtováním vody a
tepla v nájemních bytech, případně nebytových prostorách.

20. Rámcová smlouva č. 26/11/21 vr 539/13 se společností ista Česká republika
s.r.o. (RM/19/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města ještě jeden návrh ke zveřejnění na úřední desce. Jedná se o
budoucí bezúplatný převod pozemků mezi městem Proseč a Pardubickým krajem, kde v této pozici
město získá od kraje výrazně více pozemků, než mu bude převádět.

21. Zveřejnění na úřední desce záměru bezúplatného převodu pozemků z
majetku města Proseč do vlastnictví Pardubického kraje (RM/20/2022)
Rada města
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.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že v návaznosti na přípravu přeložky NN do země v lokalitě
Podměstská, K Návsi a Za Potokem bude nutné umožnit společnosti ČEZ umístit plastové pilíře na
pozemcích města, přestože budou fyzicky umístěny na hranici pozemků nebo za plotem u
jednotlivých vlastníků nemovitostí. Komplikace vznikla na základě nepřesnosti katastrální mapy
spojené s digitalizací. Město se bude snažit narovnat majetkoprávní vztahy, již je řeší zastupitel
Hloušek, ale záležitost bude ještě dlouho trvat a je nutné projekt posunout dále, což umožní pouze
souhlas města se zřízením věcných břemen (nyní) na pozemcích města.

22. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. (RM/21/2022)
Rada města
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.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že je připraven jednat za město ve věci poskytnutí
dlouhodobého úvěru na realizaci akce TI Vyhlídka se zástupci České spořitelny. Výše nutného úvěru
v roce 2022 je v současné době kalkulována na 35 mil. Kč. Banka potřebuje pro sestavení nabídky
usnesení rady města o schválení podání žádosti o úvěr.

23. Podání žádosti ČS o poskytnutí úvěru na financování „TI – Vyhlídka“
(RM/22/2022)
Rada města
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.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že se podařilo získat dar v podobě sbírkových předmětů do
Muzea Dýmek. Přijetí daru je podmíněno uzavřením darovací smlouvy. Předměty budou dále
zaevidovány do sbírkových knih a připraveny k budoucímu vystavení v expozici dýmek.

24. Přijetí věcného daru v podobě sbírkových předmětů do Muzea dýmek
(RM/23/2022)
Rada města
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)

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta dále informoval, že se podařilo vyjednat odkoupení celé kolekce nových zajímavých a pro
naše muzeum cenných dýmek od paní Aleny Nové ze Sobětuch.

25. Kupní smlouva na koupi movité věci – sbírkových předmětů (RM/24/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že na základě předchozí domluvy byl požádán o stanovisko
k rekreačnímu objektu na Borkách zpracovatel územního plánu města Proseč, Ing. arch. Štěpán
Kočiš. Jeho stanovisko k původnímu záměru je negativní.

proto předložil nový návrh,

který je pro město už akceptovatelný. Souhlasné stanovisko s umístěním stavby a zřízením sjezdu
nenahrazuje stavební řízení a je tedy pouze jedním z podkladů.

26. Vyjádření Ing. arch. Štěpána Kočiše a schválení opraveného návrhu
rekreační chaty v lokalitě Borka (RM/25/2022)
Rada města
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)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

Starosta informoval členy rady města, že byla splněna zákonná povinnost zveřejnění záměru
pronájmu sportovní haly na úřední desce a nyní je nutné uzavřít nájemní smlouvy s jednotlivými
nájemci. Rada města se po krátké diskuzi shodla na pověření starosty ve věci uzavírání nových
nájemních smluv na pronájem sportovní haly, aby nemusela být každá smlouva schvalována
individuálně v radě města.

27. Uzavření nájemních smluv v nebytových prostorech v objektu Městské
sportovní haly (RM/26/2022)
Rada města
pověřuje
starostu k uzavření nájemních smluv v nebytových prostorech v objektu Městské sportovní haly p.
č. 323/1 v k. ú. Proseč u Skutče.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

V Proseči dne 11. 1. 2022

starosta města:

……………………………

Ověřovatel zápisu:
místostarosta města: ……………………………

