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USNESENÍ č. 2/2022 

z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

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

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

ZM/29/2022 

ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 8 ze dne 14. 3. 2022. (zápis je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/30/2022 

ZM bere na vědomí přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2021. (příloha zápisu) 

 

ZM/31/2022 

ZM bere na vědomí čerpání Sociálního fondu města v roce 2021. (příloha zápisu) 

 

ZM/32/2022 

ZM schvaluje rozpočet Sociálního fondu města na rok 2022. (příloha zápisu) 

 

ZM/33/2022 

ZM bere na vědomí čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2021. (příloha zápisu) 

 

ZM/34/2022 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026. (příloha zápisu) 

 

ZM/35/2022 

ZM schvaluje rozpočet města Proseč na rok 2022, v příjmech po konsolidaci 68.772.100,- Kč, 

ve výdajích po konsolidaci 105.313.500,- Kč, financování: přijetí úvěru ve výši 35.000.000,- 

Kč a splátky úvěrů ve výši 4.237.300,- Kč, rozpočet je sestaven jako schodkový. (příloha 

zápisu) 
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ZM/36/2022 

ZM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Proseč. (zpráva je přílohou zápisu) 

 

ZM/37/2022 

ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč o převod 

kladného hospodářského výsledku, částku ve výši 167.961,78 Kč do rezervního fondu, který 

příspěvková organizace zapojí do hospodaření roku 2022. (žádost je přílohou zápisu) 

 

ZM/38/2022 

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0713147109/LCD ze dne 18.2.2022 (úprava 

podmínek prvního Čerpání) a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. (dodatek je 

přílohou zápisu) 

 

ZM/39/2022 

ZM schvaluje záměr prodeje 3 stavebních parcel pro výstavbu bytových domů a 1 parcely pro 

výstavbu obchodního domu v předpokládané hodnotě 8.500.000 Kč na zajištění financování 

nebo splacení úvěru České spořitelně a. s. (IČ: 45244782). Dalším jednáním jsou pověřeni rada 

města a starosta. 

 

ZM/40/2022 

ZM bere na vědomí rozsudky Okresního soudu v Chrudimi č.j. 4 C 200/2018-150 a č. j. 4 C 

200/2018-129 a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j. 27 

Co 197/2021-176 ve věci určovací žaloby podané 

 na Město Proseč a akceptuje rozhodnutí soudu bez dalších právních kroků. 

(rozsudky jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/41/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 341-277/2021 p. č. 671/19 o výměře 24 m2, 

p. č. 671/20 o výměře 9 m2 a p. č. 671/21 o výměře 8 m2 v k. ú. Podměstí 

 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/42/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 671/1 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Podměstí 

 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/43/2022 

ZM schvaluje prodej pozemků dle nového GP č. 1024-329/2021 p. č. 1886/40 o výměře 17 m2 

a p. č. 1886/41 o výměře 44 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 strany rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/44/2022 

ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 1024-329/2021 p. č. 70/2 o výměře 48 m2 v k. 

ú. Proseč u Skutče od  za cenu 50,- Kč/m2. 

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

strany rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/45/2022 

ZM ruší usnesení č. ZM/19/2022 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2022 ze dne 16. 

2. 2022 z důvodu doplnění pozemku v rámci směny pozemků s 

. 

 

ZM/46/2022 

ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 3074 o výměře 133 m2 v k. ú. Česká Rybná, jehož 

vlastníkem je město Proseč za část pozemku p. č. 2105 o výměře 173 m2 a p. č. 2192/1 o výměře 

246 m2 v k. ú. Česká Rybná, jejichž 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/47/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 20.1.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a 

následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/48/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 20.1.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku 

č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/49/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 22.4.2021 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku 

č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/50/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 24.6.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/51/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 21.1.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem 

dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/52/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 20.1.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku 

č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/53/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 18.1.2021 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/54/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 21.12.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/55/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 22.1.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a 

následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/56/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 16.6.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem 

dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/57/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 14.1.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. 

Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 
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ZM/58/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 14.10.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem 

dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/59/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 18.1.2021 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. 

Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/60/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 22.12.2020 a novou 

kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen 

starosta. 

 

ZM/61/2022 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 2.2.2021 a novou kupní 

smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s 

. Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

V Proseči dne 16. 3. 2022 

 

 

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

 

 

 

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

 




