
Zápis č. 8/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 5. dubna 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluveni: Tomáš Háp 

 

8. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se 

společnostmi Vodárenská společnost Chrudim, a. s. a Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s.  

3. Dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení č. 19_SOBS02_4121505322 s firmou ČEZ Distribuce, a. s.  

4. Informace starosty a radního Poslušného o přípravě aktualizace dohody mezi 

městem Proseč a TJ Sokol Proseč  

5. Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v objektu na 

adrese Rybenská čp. 260  

6. Přijetí účelové daru na obědové služby od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s. pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 

7. Přijetí věcného daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 

8. Zveřejnění záměru směny části pozemků v k. ú. Martinice u Skutče  

9. Vyhlášení dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 

2022“  

10. Participativní rozpočet města Proseč pro rok 2022  

11. Aktualizace ceníku služeb a úkonů Pečovatelské služby Proseč 

12. Úhrada nákladů spojených se vzděláváním dětí ukrajinských uprchlíků 

 

    

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 8. zasedání Rady města Proseč konaného dne 5. dubna 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 předložil členům rady návrh trojstranné smlouvy mezi městem Proseč, majitelem 

vodovodních řadů - společností Vodovody a kanalizace Chrudim a provozovatelem vodovodu - 

Vodárenská společnost Chrudim, ve věci přípravy a realizace prodloužení vodovodního řadu 

v lokalitě „Čechalova“. Na základě předložené smlouvy město vybuduje prodloužení řadu, následně 

ho převede do majetku VaK Chrudim výměnou za nově upsané akcie a VS Chrudim bude vodovod 

provozovat. Radní Šenkýř nahlásil u tohoto bodu střet zájmu, a proto se v této věci zdrží hlasování, 

přestože s obsahem smlouvy souhlasí. 

 

2. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se 

společnostmi Vodárenská společnost Chrudim, a. s. a Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. (RM/115/2022) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se společnostmi Vodárenská 

společnost Chrudim, a. s. (IČ: 27484211) a Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 48171590) 

v lokalitě „Čechalova“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 3, Zdržel se: 1 (Šenkýř), Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že z důvodu změny původně předpokládaného 

harmonogramu stavebních prací v rámci akce TI – lokalita „Vyhlídka“ bude muset dojít i k posunu 

zasíťování stavebních parcel KNN. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla, který 

je nově stanoven do 15. 9. 2022, změna je řešena formou dodatku č. 001 ke smlouvě s ČEZ 

Distribuce č. 19_SOBS02_4121505322.  

 

 

 

 

 



3. Dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení č. 19_SOBS02_4121505322 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. 

(RM/116/2022) 

Rada města 

schvaluje  

dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení č. 

19_SOBS02_4121505322 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. (IČ: 24729035), zasíťování 39 stavebních 

parcel v lokalitě „Vyhlídka“, kterým se mění termín realizace dokončení díla do 15. 9. 2022, 

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

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta a radní Poslušný informovali zbývající členy rady o proběhlých jednáních se zástupci TJ 

Sokol Proseč ve věci nastavení nové formy spolupráce mezi městem a spolkem. Na základě definice 

požadavků a potřeb jednotlivých smluvních stran bude nutné projednat návrh aktualizované 

smlouvy, kterou nyní připravuje advokát Mgr. Tomáš Novotný. 

 

4. Informace starosty a radního Poslušného o přípravě aktualizace dohody mezi 

městem Proseč a TJ Sokol Proseč (RM/117/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace starosty a radního Poslušného o přípravě aktualizace dohody mezi městem Proseč a TJ 

Sokol Proseč, dalším jednáním jsou pověření starosta a radní Poslušný. (podklady jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že v první polovině března 2022 proběhla kontrola KHS Pk 

v objektu čp. 260 (základní škola) a na základě kontrolních zjištění byl vypracován předkládaný 

protokol, který obsahuje zjištěné závady k odstranění. Většinu závad je možné odstranit mimo 

provoz školy, ideálně během letních prázdnin. Starosta společně s místostarostou proberou závěr 

protokolu i s návrhem opatřeni během osobního jednání s ředitelkou školy ve středu 6. 4. 2022. 

 

 



5. Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v objektu 

na adrese Rybenská čp. 260 (RM/118/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje provedený dne 10. 3. 2022 

v objektu na adrese Rybenská čp. 260, který je ve správě příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseče. Jednáním s příspěvkovou organizací o odstranění závad jsou pověřeni 

starosta a místostarosta. (protokol je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady žádost příspěvkové organizace o schválení finančního daru od 

společnosti WOMEN FOR WOMEN na úhradu obědů pro 6 nezletilých dětí ukrajinských uprchlíků, 

které nyní navštěvují naši školu. Radní souhlasí bez připomínek.  

 

6. Přijetí účelové daru na obědové služby od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 

Proseč (RM/119/2022) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí účelové daru ve výši 9.216,- Kč na období od 30. 3. 2022 do 30. 6. 2022 na obědové služby 

ve prospěch 6 nezletilých dětí, žáků v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

mateřská škola Proseč. (darovací smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady další žádost příspěvkové organizace o schválení věcného daru od 

společnosti ERGOTEP v podobě starší interaktivní tabule, kterou dárce již nevyužívá a nabídl ji 

škole.  

 

 

 

 

 

 



7. Přijetí věcného daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč (RM/120/2022) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí věcného daru interaktivní tabule v hodnotě 20.000,- Kč od firmy ERGOTEP, družstvo 

invalidů (IČ: 25997815) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. 

(darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh města na majetkoprávní narovnání pozemků v 

k. ú. Martinice u Skutče, kdy byl osloven vlastník pozemků, který souhlasí s návrhem města na 

vzájemnou směnu pozemků, která vyřeší pro město pozemky hráze vodní nádrže na Martinicích 

včetně přístupové komunikace. Radní souhlasí se zveřejněním záměru, aby mohl být projednán na 

dalším jednání zastupitelstva. 

 

8. Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Martinice u Skutče (RM/121/2022) 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1298/2 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Martinice u 

Skutče z majetku města Proseč do vlastnictví 

 za účelem narovnání hranic mezi pozemky. (návrh narovnání hranic pozemků v k. ú. 

Martinice u Skutče je přílohou zápisu)  

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta a radní Poslušný představili zbývajícím radním návrh nového programu na podporu 

sportu a tělovýchovy pro rok 2022. Návrh předpokládá se stejnými podmínkami i alokací ve výši 

200 tisíc korun jako v roce 2021. 

 

 

 

 

 

 



9. Vyhlášení dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 

2022“ (RM/122/2022) 

Rada města 

schvaluje  

vyhlášení dotačního programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2022“ včetně výše 

alokace finančních prostředků z rozpočtu města v tomto programu ve výši 200.000 Kč. (návrh 

programu je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta a radní Poslušný představili zbývajícím radním návrh na realizaci participativního 

rozpočtu města v roce 2022. První a zároveň poslední participativní rozpočet byl realizován v roce 

2020. Bohužel Covid období v roce 2020 neumožnilo veřejné projednávání a hodnocení projektů, a 

tak byly na základě ad hoc rozhodnutí rady města vybrány a realizovány 3 nejvhodnější projekty 

(rozšíření dětského hřiště v Záboří, nové stanoviště na tříděný odpad v Podměstí a zastávka 

s odpočívadlem pro turisty a občany v místní části Miřetín). V roce 2021 nebyl participativní 

rozpočet kvůli předpokládaným nízkým příjmům do rozpočtu města realizován. V roce 2022 se 

počítá opět s realizací participativního rozpočtu a se zapojením veřejnosti. Radní navrhují 

projednávání projektů realizovat prostřednictvím pracovního jednání zastupitelstva. Starosta 

navrhl změnu pravidel a realizaci letos maximálně 3 projektů, každý v maximální výší 150.000,- Kč, 

a to v rámci celého území všech 7 místních částí. Radní s návrhem souhlasí. 

 

10. Participativní rozpočet města Proseč pro rok 2022 (RM/123/2022) 

Rada města 

schvaluje  

pravidla a vyhlášení participativního rozpočtu města Proseč pro rok 2022 včetně výše alokace 

finančních prostředků z rozpočtu města na 3 projekty každý ve maximální výši 150.000,- Kč. 

(pravidla a podklady jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil na základě návrhu vedoucí pečovatelské služby Stanislavy Češkové aktualizaci 

ceníku za služby a úkony, které Pečovatelská služba poskytuje. Zvýšení cen je odůvodnitelné 

z důvodu plošně zvyšujících se nákladů. Zvýšení cen umožnila aktualizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

která je účinná od 1. 3. 2022. Nový ceník bude účinný od 1. 5. 2022. Radní s návrhem souhlasí. 

 



11. Aktualizace ceníku služeb a úkonů Pečovatelské služby Proseč 

(RM/124/2022) 

Rada města 

schvaluje 

aktualizaci ceníku služeb a úkonů Pečovatelské služby Proseč v souladu s novelizací vyhlášky č. 

505/2006 Sb. s účinností od 1. 5. 2022. (aktualizace ceníku pravidla a podklady jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Radní na základě návrhu ředitelky školy projednali financování mimořádných nákladů spojených se 

vzděláváním dětí ukrajinských uprchlíků v příspěvkové organizaci města, týká se základní školy, ale 

i mateřské školy. Jedná se o doprovodné náklady spojené s dojížděním dětí do školy, nákupem 

školních pomůcek nebo jejich stravováním. Radní navrhují řešit tyto neplánované výdaje 

příspěvkové organizace formou mimořádného příspěvku zřizovatele, který projedná a následně 

schválí zastupitelstvo města na příštím jednání. 

 

12. Úhrada nákladů spojených se vzděláváním dětí ukrajinských uprchlíků 

(RM/125/2022) 

Rada města 

schvaluje 

úhradu nákladů spojených se školní docházkou a vzděláváním dětí ukrajinských uprchlíků 

v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 5. 4. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




