Zápis č. 5/2022
Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ,
konané 25. února 2022 v 15 hodin v kanceláři starosty města
Přítomni:

Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Ing. Radek Šenkýř, Jan Poslušný, Tomáš Háp

5. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 15:00 hodin do 16:00 hodin.
Program

1. Organizační záležitosti
2. Odsouzení invaze ruských vojsk na Ukrajinu
3. Informace hejtmana Pardubického kraje týkající se událostí na Ukrajině
4. Poskytnutí prostor turistické ubytovny pro potřeby ukrajinských uprchlíků
5. Poskytnutí další pomoci v rámci uprchlické krize z Ukrajiny
6. Finanční dar na účet Charita pro Ukrajinu
7. Finanční dar na účet SOS Ukrajina
8. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2022
9. Každoroční převod zůstatku sociálního fondu
10. Plnění rozpočtu Fondu obnovy kanalizace za rok 2021
11. Rozpočet Fondu obnovy kanalizace na rok 2022
12. Dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě s realitní kanceláří NEXT
REALITY
13. Pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží v čp. 125, ul. Borská,
Proseč
14. Cenová nabídka firmy DOPOS Přelouč s.r.o. na dodávku a montáž stínění do
městské sportovní haly
15. Nabídka spolku Hurá na výlet na realizaci aktivit pro seniory v roce 2022

1. Organizační záležitosti
Předložený program 5. zasedání Rady města Proseč konaného dne 25. února 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 a radní města jednomyslně odsoudili invazi ruských vojsk, která byla zahájena
24. února 2022 útokem na samostatný svrchovaný stát Ukrajina. Radní projednali žádost hejtmana
Pardubického kraje a shodli se na nutnosti pomoci ukrajinským uprchlíkům. V rámci pomoci
definovali a odsouhlasili poskytnutí finanční pomoci a také vytvoření nabídky ubytování pro
ukrajinské rodiny a uprchlíky v objektu města – turistické ubytovně na adrese Borská čp. 125.
Všichni členové rady se vyjádřili kladně k další pomoci, pokud bude potřeba a pověřili starostu a
místostarostu

dalším

jednáním

v této

věci

se

zástupci

Pardubického

kraje

a Ministerstva vnitra.

2. Odsouzení invaze ruských vojsk na Ukrajinu (RM/72/2022)
Rada města
jednomyslně odsuzuje
invazi ruských vojsk na Ukrajinu a vyjadřuje plnou podporu ukrajinské svrchovanosti a územní
celistvosti v hranicích uznávaných mezinárodním společenstvím.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

3. Informace hejtmana Pardubického kraje týkající se událostí na Ukrajině
(RM/73/2022)
Rada města
bere na vědomí
informace hejtmana Pardubického kraje týkající se událostí na Ukrajině s žádostí o součinnost a
poskytnutí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. (dopis s žádostí je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

4. Poskytnutí prostor turistické ubytovny pro potřeby ukrajinských uprchlíků
(RM/74/2022)
Rada města
schvaluje,
ve spolupráci s obcemi Mikroregionu Maštale, poskytnutí prostor turistické ubytovny o kapacitě 28
lůžek na adrese Borská čp. 125, Proseč pro potřeby ukrajinských uprchlíků a řešení uprchlické
krize.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

5. Poskytnutí další pomoci v rámci uprchlické krize z Ukrajiny (RM/75/2022)
Rada města
schvaluje
poskytnutí další pomoci v rámci uprchlické krize z Ukrajiny, a to na základě aktuálních potřeb
v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR a Pardubickým krajem, dalším jednáním je pověřen
starosta.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

6. Finanční dar na účet Charita pro Ukrajinu (RM/76/2022)
Rada města
schvaluje
v souvislosti se situací na Ukrajině poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč na účet č.
55660022/0800 (Charita pro Ukrajinu) zřízený neziskovou organizací Charita Česká republika.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

7. Finanční dar na účet SOS Ukrajina (RM/77/2022)
Rada města
schvaluje
v souvislosti se situací na Ukrajině poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč na účet č.
0093209320/0300 (SOS Ukrajina) zřízený neziskovou organizací Člověk v tísni, o.p.s.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města návrh rozpočtu města Proseč na rok 2022. Následně byly
konzultovány jednotlivé příjmové a výdajové položky. Radní se shodli, že rozpočet poprvé v historii
přesáhl 100 mil. korun a je velmi proinvestiční.

8. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2022 (RM/78/2022)
Rada města
schvaluje
návrh rozpočtu města Proseč na rok 2022 a předkládá ho k projednání finančnímu výboru a
zastupitelstvu města. (návrh rozpočtu města je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

Starosta informoval členy rady města, že v návaznosti na přípravu rozpočtu města a s ohledem na
zvýšení přehlednosti čerpání a vytváření sociálního fondu navrhuje schválit každoroční převod
zůstatku sociálního fondu do rozpočtu města.

9. Každoroční převod zůstatku sociálního fondu (RM/79/2022)
Rada města
schvaluje
každoroční převod zůstatku sociálního fondu z minulého roku do rozpočtu města roku
následujícího.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města na vědomí plnění Fondu obnovy kanalizace za rok 2021 a
překládá návrh rozpočtu tohoto fondu na rok 2022.

10. Plnění rozpočtu Fondu obnovy kanalizace za rok 2021 (RM/80/2022)
Rada města
bere na vědomí
plnění rozpočtu Fondu obnovy kanalizace za rok 2021. (příloha zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

11. Rozpočet Fondu obnovy kanalizace na rok 2022 (RM/81/2022)
Rada města
schvaluje
rozpočet Fondu obnovy kanalizace na rok 2022. (příloha zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

Starosta informoval členy rady města, že v návaznosti na připravovaný prodej nemovitosti čp. 1
v Záboří bude potřeba schválit ještě dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě schválené v RM č.
2/2022. Dodatek řeší podmínky prodeje formou aukce za nejvyšší cenu.

12. Dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě s realitní kanceláří NEXT
REALITY (RM/82/2022)
Rada města
schvaluje
dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě s realitní kanceláří NEXT REALITY na prodej
nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 10 a 2707 vše k. ú. Záboří u Proseče, který řeší prodej formou
aukce, podpisem dodatku smlouvy je pověřen starosta. (návrh dodatku a instrukce k aukci jsou
přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady žádost o pronájem nebytového prostoru v čp. 125. Radní Šenkýř
oznámil, že je ve střetu zájmu a zdrží se v této věci hlasování.

13. Pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží v čp. 125, ul. Borská,
Proseč (RM/83/2022)
Rada města
schvaluje
pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží v čp. 125, ul. Borská, Proseč – místnost 110b
se společností PM Šenkýř-Novák s. r. o. (IČ: 11938773) od 1. 3. 2022 na dobu neurčitou. (návrh
nájemní smlouvy je přílohou zápisu)
Pro: 4, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 0
Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dodávku a montáž stínění na jižní okna
městské sportovní haly. Již v době realizace haly panovala obava, že slunce bude negativně působit
na sportovní činnosti především z jižní strany. To se během provozu potvrdilo a příspěvková
organizace města, která využívá halu především ke školní výuce, požádala o řešení problému. Město
poptalo několik firem, cenově nejvýhodnější nabídka je od firmy DOPOS Přelouč v celkové výši
24.199 Kč bez DPH. Radní souhlasí s objednáním a vyřešením problému tímto způsobem.

14. Cenová nabídka firmy DOPOS Přelouč s.r.o. na dodávku a montáž stínění
do městské sportovní haly (RM/84/2022)
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku firmy DOPOS Přelouč s.r.o. (IČ: 25954458) na dodávku a montáž stínění do
městské sportovní haly, podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh
smlouvy jsou přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města nabídku spolku Hurá na výlet, který podporuje také
Pardubický kraj, na organizaci aktivit pro seniory v roce 2022. Senioři již téměř 2 roky měli kvůli
Covidu omezené aktivity a možnosti v rámci zájmových aktivit a kulturních akcí. Spolupráce se
spolkem Hurá na výlet je zajímavou alternativou. Radní s návrhem souhlasí a pověřují starostu a
matrikářku dalším jednáním a objednávkou aktivit.

15. Nabídka spolku Hurá na výlet na realizaci aktivit pro seniory v roce 2022
(RM/85/2022)
Rada města
schvaluje
nabídku spolku Hurá na výlet na realizaci aktivit pro seniory v roce 2022, jedná se především o
zprostředkování účasti seniorů z Proseče na Senior festivalu v Chrasti, dále výlet pro seniory
s průvodcem a také hudební vystoupení pro seniory v Sokolovně, dalším jednáním a objednávkou
jsou pověřeni starosta a matrikářka Stanislava Češková. (informace jsou přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

V Proseči dne 25. 2. 2022

starosta města:

……………………………

místostarosta:

……………………………

Ověřovatel zápisu:

