
USNESENÍ č. 6/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 15. března 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/86/2022 

RM bere na vědomí protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce „Proseč – ul. Čechalova a Ke 

Koupališti: Technická infrastruktura pro RD“. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/87/2022 

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník PP-GROUP.cz s.r.o. (IČ: 

28829913) s nejnižší nabídkovou cenou 2.341.287,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky 

„Proseč – ul. Čechalova a Ke Koupališti: Technická infrastruktura pro RD“ a pořadí dalších 

uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. (oznámení o výběru dodavatele je přílohou 

zápisu) 

 

RM/88/2022 

RM ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky 

„Proseč – ul. Čechalova a Ke Koupališti: Technická infrastruktura pro RD“ po doložení všech 

potřebných náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o dílo na profilu 

zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/89/2022 

RM neschvaluje cenovou nabídku firmy CBS Nakladatelství s. r. o. (IČ: 24804584) na 

umístění propagace města Proseč do připravované knihy Čarovné Železné hory. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

 



RM/90/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního plánu obnovy - 3.1 Inovace ve 

vzdělávání v kontextu digitalizace z MŠMT na projekt „Digitalizace Základní školy a mateřské 

školy Proseč“, který připravila příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

jako příjemce dotace. (výzva je přílohou zápisu) 

 

RM/91/2022 

RM schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 726.400,00,- Kč v dotačním řízení na podporu 

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

včetně uzavření smlouvy č. OSV/22/20624 s Pardubickým krajem, podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

RM/92/2022 

RM neschvaluje žádost firmy STINTER CZ s. r. o. (IČ: 25959506) o prodloužení termínu 

realizace díla „Rekonstrukce Obecního domu čp. 137 v Proseči“ do 31. 5. 2022 z důvodu 

nedostatku pracovních sil způsobeným odlivem ukrajinských pracovníků. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/93/2022 

RM bere na vědomí zprávu od  s požadavkem na vyjmutí článku 2.4 a 2.5 

v dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ a předkládá 

ji ke konzultaci s právním zástupcem. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/94/2022 

RM bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby, 

 proti městu Proseč, (IČ:00270741) o určení 

vlastnického práva státu k nemovitostem a předkládá ho k projednání zastupitelstvu města 

Proseč. (rozsudek je přílohou zápisu) 

 

RM/95/2022 

RM schvaluje stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč dne 16. 3. 2022. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

 



RM/96/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně prodeje pozemku 

dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/49 o výměře 759 m2 v k. ú. Záboří u Proseče 

lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 2. 9. 2020 usnesením č. 5/2020 a schvaluje vrácení 

uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/97/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1240 o výměře 93 m2 v k. ú. 

Martinice u Skutče z majetku města Proseč do vlastnictví 

z důvodu narovnání vlastnických vztahů. (záměr směny je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 15. 3. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




