
USNESENÍ č. 4/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 22. února 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/55/2022 

RM schvaluje memorandum o spolupráci mezi městy Skuteč a Proseč o zachování stavebního 

úřadu v POÚ Skuteč z důvodu zachování kvalitní a dostupné státní správy a samosprávy, 

podpisem memoranda a dalším jednáním je pověřen starosta. (memorandum je přílohou zápisu) 

 

RM/56/2022 

• RM schvaluje 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.: 

a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 900.000 Kč (devět set 

tisíc korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu 100.000 Kč 

(jedno sto tisíc korun českých) na částku 1.000.000 Kč (jeden milion korun 

českých) po zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem, 

b) vkladovou povinnost pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu, která musí být 

převzata do 30 (slovy třiceti) dní ode dne rozhodnutí jediného společníka při 

výkonu působnosti valné hromady,  

c) v souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebude vznikat nový podíl, 

d) nevydání kmenových listů v souvislosti se zvýšením základního kapitálu. 

• RM využívá jako jediný společník v souladu s ustanovením § 220 zák. č. 90/2012 Sb., 

zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, svého 

přednostního práva účasti na zvýšení základního kapitálu, a to převzetím vkladové 

povinnosti do výše 900.000 Kč (slovy devět set tisíc korun českých) s tím, že o tuto 

částku bude zvýšen jeho vklad připadající na dosavadní vklad do společnosti.   

• RM mění jako jediný společník zakladatelský dokument společnosti, kterým je 

zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným v platném znění, a to s účinky 



k okamžiku zapsání zvýšeného základního kapitálu v obchodním rejstříku tak, že se 

dosavadní znění článku V. nahrazuje tímto novým zněním: „Základní kapitál 

společnosti činí 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) a je tvořen plně 

splaceným vkladem jediného společníka.“ 

• RM pověřuje starostu města k jednání za jediného společníka při sepsání notářského 

zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti Prosečské služby, spol. s r.o. při 

výkonu působnosti valné hromady, a to o zvýšení základního kapitálu o peněžitý vklad 

v rozsahu usnesení Rady města Proseč. 

 

RM/57/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obytný soubor „VYHLÍDKA“ 

– Proseč – I. etapa – technická infrastruktura“ se zhotovitelem Společnost pro Proseč – 

Vyhlídka (IČ: 46506934), podpisem dodatku je pověřen starosta. Dodatek řeší vyjmutí 

realizace vodovodního řádu. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/58/2022 

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemku p. č. 570/10 o výměře 11895 m2 v k. ú. 

Podměstí od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815). Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/59/2022 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815) na 

úpravu terénu na náklady města v průmyslové zóně Podměstí na pozemku p.č. 570/10 o výměře 

11895 m2 v k. ú. Podměstí. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

 

RM/60/2022 

RM bere na vědomí aktualizaci pojištění majetku města Proseč a schvaluje pojistnou smlouvu 

č. C555009559 s pojišťovnou Allianz pojišťovna, a. s. (IČ: 47115971), podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (aktualizace majetku a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/61/2022 

RM schvaluje smlouvu o nakládání s odpadem č. S/05006659/22500864/001/2022 s firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (IČ: 49356089) na zajištění odvozu nebezpečného 

odpadu ze hřbitova a ČOV. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

 

RM/62/2022 

RM schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Proseč za rok 2021, včetně 

výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Proseč za rok 2021 ve výši 167.961,78 Kč a jeho převedení do 

rezervního fondu, který příspěvková organizace zapojí do hospodaření roku 2022. (účetní 

závěrka je uložena v účtárně města Proseč a v účtárně příspěvkové organizace) 

 

RM/63/2022 

RM schvaluje přijetí věcného daru v podobě 23 ks dětských knih v hodnotě 5984,- Kč pro 

potřeby školní knihovny od Spolku rodičů při Základní škole a mateřské škole Proseč (IČ: 

69171769) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací 

smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/64/2022 

RM vyjadřuje podporu města Chlumec nad Cidlinou ve věci sporu ohledně úklidu spadu listí 

z veřejného prostranství na soukromý pozemek. (informace ke kauze jsou přílohou zápisu) 

 

RM/65/2022 

RM schvaluje podání přihlášky do soutěže Stavba roku, kterou vyhlašuje Pardubický kraj a 

podání přihlášky do soutěže Stavba roku 2022, kterou vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury 

a stavitelství, s novou Městskou sportovní halou Proseč. Podáním přihlášek jsou do soutěže 

jsou pověřeni starosta a Kateřina Jetmarová. (informace k soutěžím jsou přílohou zápisu) 

 

RM/66/2022 

RM schvaluje aktualizaci ceníku platných služeb a poplatků v Městské knihovně v Proseči s 

účinností od 1. 3. 2022. (ceník je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/67/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku firmy PČDP s. r. o. (IČ: 02905738) na vypracování projektové 

dokumentace na akci „Proseč – Oprava cesty v obecním lese“, objednávkou nebo podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/68/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu částí pozemků p. č 1913/1 o výměře 

12 m2 a p. č. 1886/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Proseč u Skutče z majetku města Proseč do 

vlastnictví Farního sboru ČCE Proseč z důvodu majetkového vypořádání pozemků. (žádost je 

přílohou zápisu) 

 

RM/69/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1898/1 o výměře cca 30 m2 v k. 

ú. Proseč u Skutče na základě žádosti za účelem narovnání 

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

 

RM/70/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 119/1 o výměře cca 40 m2 v k. 

ú. Proseč u Skutče na základě žádosti  za účelem 

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

 

RM/71/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku dle GP č. 341-277-2021 p. č. 671/23 o 

výměře 7 m2 v k. ú. Podměstí z majetku města Proseč do vlastnictví 

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

 

V Proseči dne 22. 2. 2022 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




