
USNESENÍ č. 7/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 24. března 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

 

RM/98/2022 

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu komunikace III/35410 v délce 1347 m v místní 

části Martinice z majetku Pardubického kraje ve správě Správy a údržby silnic Pardubického 

kraje do majetku města Proseč za podmínek: 

- před převodem bude provedena celková oprava komunikace v celé délce a šířce, včetně 

řešení odvodnění komunikace, 

- město bude mít možnost připomínkovat připravovaný projekt, 

- budou vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy na pozemky, na kterých se nachází 

komunikace a které budou předmětem převodu. 

Dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (zákres komunikace v mapě je přílohou 

zápisu) 

 

RM/99/2022 

RM bere na vědomí předložený projekt na akci „Proseč CR_0662 obnova TS, knn, kvn“, který 

by měla realizovat společnost ČEZ Distribuce v letech 2023 až 2024 a pověřuje Josefa Soukala 

a starostu vyjednáním zapracování požadavků města. (projekt je přílohou zápisu) 

 

RM/100/2022 

RM schvaluje oceňování věcných břemen pro společnost ČEZ Distribuce formou e-břemen 

stanovených v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb. a zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický 

zákon) s navýšenou bonifikací s účinností od 24. 3. 2022. (vysvětlující materiál je přílohou 

zápisu) 

 

 



RM/101/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí za zřízení věcného břemene na p.p.č. 

2578/2, k.ú. Martinice u Skutče se společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) v souvislosti 

se stavbou „Martinice u Skutče, p.p.č.849/12-knn“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/102/2022 

RM bere na vědomí informace starosty a místostarosty o dohodě s vlastníkem pozemku p. č. 

840/1 v k. ú. Martinice u Skutče, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (zákres 

v mapě je přílohou zápisu) 

 

RM/103/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_412940997 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. (IČ: 24729035), podpisem smlouvy je pověřen místostarosta. (návrh smlouvy 

je přílohou zápisu) 

 

RM/104/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku na odstranění jmelí ze stromů v 8 lokalitách od společnosti 

Chameleons s.r.o. (IČ: 05078075), objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/105/2022 

RM bere na vědomí dopis z Ministerstva vnitra ČR týkající se žádosti měst Proseč a Skuteč o 

zachování stavebního úřadu v rámci POÚ Skuteč. (dopis je přílohou zápisu) 

 

RM/106/2022 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 

25997815) na úpravu terénu v průmyslové zóně Podměstí na pozemku p.č. 570/10 o výměře 

11895 m 2 v k. ú. Podměstí, dodatek řeší změnu nakládání se sejmutou ornicí, podpisem 

dodatku je pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/107/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služby sběr, svoz a využívání 

biologicky rozložitelného odpadu s firmou PP-GROUP.cz s. r. o. (IČ: 28829913), který 

prodlužuje platnost a účinnost smlouvy účinné od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2023, podpisem dodatku 

je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

RM/108/2022 

RM schvaluje na základně ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění udělení 

výjimky z nejvyššího počtu dětí ve všech třídách MŠ na 28 dětí v jedné třídě. (žádost je přílohou 

zápisu 

 

RM/109/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 11 000,- Kč na úhradu nákladů spojených 

s potřebami ukrajinských dětí od  pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/110/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3 500,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od společnosti Bohemia Steelmont s. r. o. (IČ: 28847865) pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/111/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

ohledně prodeje pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1578/9 o výměře 

871 m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 10. 12. 2019 usnesením 

č. 6/2019 a schvaluje vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/112/2022 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Florbalovému týmu Proseč zastoupené 

Ondřejem Laškou ve výši 15 000,- Kč na úhradu nákladu spojených s úhradou nákladů 

spojených s účastí na finále školního florbalového turnaje ČEPS Cup v Praze. (dohoda je 

přílohou zápisu) 

 

RM/113/2022 

RM bere na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace na akci „Most ev. č. 3542-

1“ v místní části Miřetín, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (informace 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/114/2022 

RM bere na vědomí informace o krocích, které mají pomoci zajistit pro obvod Prosečska 

praktického lékaře pro děti a dorost a schvaluje komplexní nabídku benefitů pro nového lékaře 

a pověřuje starostu přípravou a zveřejněním inzerce v médiích a na internetu. (informace jsou 

přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 24. 3. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




