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USNESENÍ č. 1/2022 

z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 16. února 2022 v 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

 

ZM/1/2022 

ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 7 ze dne 14. 2. 2022. (zápis je přílohou 

zápisu)  

 

ZM/2/2022 

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ: 45244782) do výše 35.000.000 

Kč na financování projektu spočívajícího ve vybudování technické infrastruktury pro 

individuální výstavbu rodinných domů se splatností do 16 let a zajištěného budoucími příjmy 

města dle předložené úvěrové smlouvy. ZM pověřuje starostu města podpisem úvěrové 

smlouvy. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

ZM/3/2022 

ZM schvaluje smlouvu o převodu investorství se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, 

a. s. (IČ: 48171590) na novostavbu vodovodu v rámci akce „Obytný soubor – „Vyhlídka“ – 

Proseč, technická infrastruktura“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

ZM/4/2022 

ZM schvaluje smlouvu o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 

48171590) ve výši 4.350.000,- Kč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 
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ZM/5/2022 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/RM/2021 schválená radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu)  

 

ZM/6/2022 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč k 31. 12. 2021 v příjmech po konsolidaci 

67.367.986,16 Kč, ve výdajích po konsolidaci 78.888.056,23 Kč. (výkaz je přílohou zápisu)  

 

ZM/7/2022 

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 220 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů navýšení základního kapitálu městské 

společnosti Prosečské služby, spol. s r.o. (IČ: 25930052) ve 100% vlastnictví formou 

peněžitého vkladu ve výši 900 000,- Kč do této společnosti z prostředků rozpočtu města, dalším 

jednáním je pověřena rada města, která podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 

128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci valné hromady obchodní 

korporace - společnosti Prosečské služby, spol. s r.o.  

 

ZM/8/2022 

ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 900 000,- Kč městské společnosti 

Prosečské služby, spol. s r. o. (IČ: 25930052), podpisem smlouvy je pověřen starosta a 

místostarosta jako jednatelé společnosti. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

ZM/9/2022 

ZM schvaluje dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dle § 84, odst. 2 písm. p) dohodu o 

provedení práce na přípravu podkladů kanalizace a narovnání majetkoprávních vztahů a výkupu 

pozemků, mezi městem Proseč a zastupitelem Karlem Hlouškem, , 

od 16. 2. 2022 do 31. 12. 2022 a dohodu o provedení práce na pasportizaci a regeneraci zeleně 

mezi městem Proseč a zastupitelem Tomášem Hápem, od 16. 

2. 2022 do 31. 12. 2022. (dohody jsou přílohou zápisu)  
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ZM/10/2022 

ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů 

spojených se zřízením a provozem veterinární ordinace v Proseči paní MVDr. Michaele 

Halamkové. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (informace k veterinární ordinaci a návrh 

smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/11/2022 

ZM ruší usnesení č. ZM/27/2021 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2021 ze dne 

31.3.2021 z důvodu Žádosti o odstoupení od Smlouvy budoucí kupní a schvaluje vrácení 

uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. 

 

ZM/12/2022 

ZM ruší usnesení č. ZM/150/2019 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2019 ze dne 

10. 12.2019 z důvodu doplnění spolužadatele do Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

ZM/13/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/31 o výměře 903 

m2 v k. ú. Záboří u Proseče „Lokalita Vyhlídka“ 

 a  za dohodnutou cenu 

599,- Kč/m2 včetně DPH. Správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí a daň z 

nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně 

kupní smlouvy včetně dodatku č. 1 je pověřen starosta. 

 

ZM/14/2022 

ZM bere na vědomí informace starosty o rozeslání dodatků č. 1 ke Smlouvám budoucím 

kupním včetně návrhu nových kupních smluv všem zájemcům o odkup stavebních parcel 

v lokalitě Vyhlídka. 
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ZM/15/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1679/15 o výměře 26 m2 v k. ú. Proseč u Skutče dle nového 

GP 1012-324/2021  za cenu 30,- Kč/m2. 

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí 

strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/16/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemků p. č. 1679/14 o výměře 75 m2 a 1681/22 o výměře 40 m2 

v k. ú. Proseč u Skutče dle nového GP 1012-324/2021 

 a  za cenu 30,- Kč/m2. 

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí 

strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/17/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1681/21 o výměře 30 m2 a 1679/13 o výměře 96 m2 v k. 

ú. Proseč u Skutče dle nového GP 1012-324/2021 

 za cenu 30,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis 

do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/18/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 129/6 o výměře cca 17 m2 v k. ú. Proseč u Skutče 

 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady za 

vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana 

kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/19/2022 

ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 3074 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Česká Rybná, jehož 

vlastníkem je město Proseč za část pozemku p. č. 2105 o výměře cca 252 m2 v k. ú. Česká 

Rybná, jehož vlastníkem je 

.  Rozdíl ve výměře bude hrazen částkou 60,- Kč/m2. Náklady za vypracování 

geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/20/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 671/24 o výměře 34 m2 v k. ú. Podměstí dle nového 

GP č. 341-277/2021  za cenu 

50,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru 

nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/21/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 671/18 o výměře 51 m2 v k. ú. Podměstí dle nového GP č. 

341-277/2021  za cenu 50,- Kč/m2. Náklady 

za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana 

kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/22/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 671/22 o výměře 16 m2 v k. ú. Podměstí dle nového 

GP č. 341-277/2021 za cenu 50,- Kč/m2. 

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí 

strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/23/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 673/17 o výměře 36 m2 v k. ú. Podměstí dle nového 

GP č. 340-263/2021  za cenu 

50,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru 

nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/24/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 673/16 o výměře 53 m2 v k. ú. Podměstí dle nového GP č. 

340-263/2021  a 

 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu 

a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta.  
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ZM/25/2022 

ZM schvaluje odkup pozemku p. č. 73/2 o výměře 33 m2 v k. ú. Podměstí dle nového GP č. 

340-263/2021 od  a 

 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady za vypracování 

geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/26/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 673/18 o výměře 60 m2 v k. ú. Podměstí dle nového 

GP č. 340-263/2021 

 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za 

zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.  

 

ZM/27/2022 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků  p. č. 398/27 o výměře 4 m2 v k. ú. Podměstí dle 

nového GP č. 331-36/2020, 888-36/2020, p. č. 233/4 o výměře 64 m2  a p. č. 1887/33 o výměře 

80 m2 v k. ú. Proseč u Skutče dle nového GP č. 331-36/2020, 888-36/2020  z majetku města 

Proseč Pardubickému kraji a p. č. 690/4 o výměře 53 m2, p. č. 690/5 o výměře 356 m2, p. č. 

690/6 o výměře 21 m2, p. č. 690/7 o výměře 21 m2, p. č. 690/8 o výměře 36 m2, p. č. 690/9 o 

výměře 16 m2, p. č. 690/10 o výměře 197 m2, p. č. 690/11 o výměře 18 m2, p. č. 690/12 o 

výměře 12 m2, p. č. 690/13 o výměře 125 m2, p. č. 690/14 o výměře 13 m2, p. č.690/15 o výměře 

280 m2, p. č. 690/16 o výměře 27 m2, p. č. 690/17 o výměře 117 m2, p. č. 690/18 o výměře 18 

m2, p. č. 690/19 o výměře 111 m2 v k. ú. Podměstí a p. č. 1896/10 o výměře 12 m2, p. č. 1896/11 

o výměře 65 m2, p. č. 1897/6 o výměře 145 m2, p. č. 1897/7 o výměře 4 m2, p. č. 1897/8 o 

výměře 21 m2, p. č. 1897/9 o výměře 9 m2, p. č. 1897/10 o výměře 1 m2, p. č. 2120/1 o výměře 

11 m2 v k. ú. Proseč u Skutče dle nového GP č. 331-36/2020, 888-36/2020 a  p. č. 73 o výměře 

47 m2 v k. ú. Proseč u Skutče v majetku Pardubického kraje městu Proseč z důvodu 

majetkového vypořádání pozemků. Poplatek za zápis do katastru nemovitostí a náklady za 

vyhotovení geometrického plánu hradí Město Proseč. Podpisem darovací smlouvy je pověřen 

starosta.  
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ZM/28/2022 

ZM schvaluje odkup pozemku p. č. 359/4 o výměře 24 m2 a p. č. 2175 o výměře 9 m2 v k. ú. 

Proseč u Skutče dle nového GP č. 1025-328/2021 od 

a  za cenu 50,- Kč/m2. Poplatek za 

zápis do katastru nemovitostí a náklady za vyhotovení geometrického plánu hradí Město 

Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

V Proseči dne 16. 2. 2022 

 

 

   starosta města     …………………………………………… 

 

 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 




