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ZÁPIS 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 

 

2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2022 proběhlo ve středu 16. března 2022 od 

17:00 hodin do 18:40 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Jednání zahájil a řídil 

starosta Ing. Jan Macháček. Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a informace o 

konání veřejného zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce včetně elektronického 

vzdáleného přístupu. Přítomno je 11 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, je 

přítomna nadpoloviční většina z 15členného zastupitelstva. 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Volba návrhové komise 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Zápis z Finančního výboru 

5. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2021  

6. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2021  

7. Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2022  

8. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2021  

9. Střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026  

10. Rozpočet města Proseč na rok 2022  

11. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace  

12. Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč o převod 

kladného hospodářského výsledku  

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0713147109/LCD  

14. Zajištění financování nebo splacení úvěru České spořitelně a. s.  

15. Rozsudky Okresního soudu v Chrudimi a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 

– pobočka v Pardubicích 
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16. Pozemky 

17. Usnesení 

 

Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je na jednání přítomno 11 zastupitelů z 

15, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Následně představil program jednání dnešního 

zasedání zastupitelstva. Upozornil na změny v programu. V původním programu byly 

zahrnuty body: pojmenování ulic v lokalitě Vyhlídka a podmínky odkupu pozemků v lokalitě 

Vyhlídka. Tyto body se musely vypustit, jelikož Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byla na 

neplánované operaci a nestihla pro nás včas připravit materiály. Z tohoto důvodu pan 

starosta navrhl zastupitelům, že by se udělalo pracovní zasedání zastupitelstva, kde by se 

podmínky detailně probraly, přijaly by se připomínky jednotlivých zastupitelů a na dalším 

veřejném jednání by se zahrnuly do programu. Starosta dále představil 2 nové body. Jedná se 

o rozsudek soudu, který na MěÚ dorazil minulý týden a dodatek č. 1, který městu Česká 

spořitelna předložila v pondělí. Starosta poznamenal, že se k jednotlivým bodům detailně 

vyjádří v průběhu zasedání a nechal odhlasovat předložený program. 

1. Schválení programu 

Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

2.Volba návrhové komise 

Návrhová komise ve složení Mgr. Kristýna Řebíčková a Martina Uhrová byla schválena 

všemi hlasy. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovatelé zápisu ve složení Miloslav Hurych a Pavla Černá, DiS. byli schváleni všemi 

hlasy. 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta představil zápis ze zasedání finančního výboru, které se konalo v pondělí 14. 3. 2022 

a poznamenal, že se bude k jednotlivým usnesením FV v průběhu jednání zastupitelstva 

vracet. 



3 
 

4. Zápis z Finančního výboru (ZM/29/2022) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

zápis z Finančního výboru č. 8 ze dne 14. 3. 2022. (zápis je přílohou zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta shrnul materiál připravený pro jednání zastupitelstva, který obsahuje přehled úvěrů 

a závazků města Proseč ke konci roku 2021. V předloženém materiálu prozatím není zahrnut 

nový úvěr na výstavbu RD na Vyhlídce, který byl schválen před měsícem na minulém zasedání 

zastupitelstva a zatím nebyl čerpán. Úvěrové zatížení města k 31. 12. 2021 činilo 

30.741.575,98 Kč. Aktivní, dosud nesplacené, úvěry byly přijaty v minulosti na akce Výstavba 

59bj (splatnost do roku 2024), Kanalizace Proseč – V. etapa (splatnost do roku 2026), 

pořízení čp. 12 (splatnost do roku 2029) a úvěr na dokončení přístavby školy a výstavbu nové 

sportovní haly (splatnost do roku 2030). V roce 2021 dokonce byly splaceny 2 úvěry, a to úvěr 

stavební úpravy Sokolovny a předčasně také úvěr na opravu komunikací po akci Kanalizace 

V. etapa v Záboří. Starosta uvedl, že se městu daří velmi dobře splácet přijaté úvěry a pokud 

by město nerealizovalo dvě významné investiční akce v roce 2020 (dostavba rozestavěné 

školy) a 2021 (nová sportovní hala) bylo by nyní téměř bez úvěrového zatížení. 

 

5. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2021 (ZM/30/2022) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí  

přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2021. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Město zřídilo pro své zaměstnance sociální fond, který se řídí vlastní směrnicí. Dříve se 

využíval například také pro úhradu stravenek pro zaměstnance. Minulý rok však 

zastupitelstvo schválilo aktualizaci pravidel, kterými zrušilo stravenky a zřídilo místo nich 

„stravenkový paušál“. V roce 2021 se v tomto fondu vyčerpalo 205.000 Kč. Radní rozhodli, 

že se nevyčerpaný zůstatek bude převádět vždy zpět do rozpočtu města a každý rok se bude 

sociální fond vyvářet i díky vyšší přehlednosti a transparentnosti znovu. 
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6. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2021 (ZM/31/2022) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí  

čerpání Sociálního fondu města v roce 2021. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval následující bod, který se týká rozpočtu sociálního fondu na rok 2022. 

Do sociálního fondu byla pro rok 2022 navržena již menší částka, tj. 160.000 Kč. Tento objem 

finančních prostředků by měl být využit na penzijní připojištění zaměstnanců, životní výročí či 

na nenávratné sociální výpomoci. Zastupitelé nemají k návrhu žádné dotazy a s návrhem 

souhlasí. 

 

7. Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2022 (ZM/32/2022) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

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

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na 2. zasedání zastupitelstva v roce 2020 se řešil Fond rozvoje bydlení. Ten v roce 2020 

obsahoval disponibilní částku ve výši 735 100 Kč a tehdy z něho nebyly poskytovány již 

několik let žádné půjčky. Z důvodu dlouhodobého nezájmu občanů bylo rozhodnutím 

zastupitelstva přesunuto 700 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města na krytí 

nákladů spojených s opatřeními Covid-19. Pro rok 2021 byla výše splátek půjček a úroků ve 

stejné výši. Pro rok 2022 se předpokládá výše splátek půjček a úroků ve stejné výši v závislosti 

na ukončení splatnosti poskytnutých půjček. Poskytnutí nových půjček občanům může být 

předmětem následných rozhodnutí rady města. K 31. 12. 2021 byl zůstatek účtu FRB 

97.374,46 Kč. FV s návrhem souhlasí. 

8. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2021 (ZM/33/2022) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2021. (příloha zápisu) 

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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Starosta představil střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2026. Jedná se o materiál, 

který každoročně dle zákona schvaluje zastupitelstvo města. Výhled je predikcí budoucích 

příjmů a výdajů města v následujících letech.  

➢ Zastupitel Tomáš Háp přichází. Je přítomno 12 zastupitelů z 15členného 

zastupitelstva. 

 

9. Střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026 (ZM/34/2022) 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

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

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil návrh rozpočtu města Proseč na rok 2022, který vychází z rozpočtového 

provizoria, které schválilo na konci minulého roku zastupitelstvo. Návrh rozpočtu města byl 

před projednáváním řádně vyvěšen na úřední desce. Na zasedání předložil starosta rozpočet 

v doplněné a upřesněné podobě. Předkládaný rozpočet k projednání a schválení je např. 

upřesněn o pomoc Ukrajině a také byla po komunikaci s bankou upřesněna příjmová a 

výdajová položka v rámci realizované akce TI Vyhlídka, kde hodnota rozpočtu nyní 

koresponduje s uzavřenou smlouvou o dílo. Starosta dále detailně představil jednotlivé 

položky rozpočtu. Starosta odpověděl na některé dotazy přítomných zastupitelů a hostů, poté 

diskuzi ukončil a požádal zastupitele o hlasování. FV s návrhem rozpočtu na rok 2022 

souhlasí. 

 

10. Rozpočet města Proseč na rok 2022 (ZM/35/2022) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 11, Zdržel se: 1 (Skála), Proti: 0 
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Dalším bodem byly záležitosti školy, starosta proto předal slovo přítomné ředitelce. 

Zastupitelka a ředitelka Romana Pešková se zeptala zastupitelů, zda mají nějaké dotazy ke 

zprávě o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Proseč a požádala je o odsouhlasení převodu částky 

167.961,78 Kč do rezervního fondu. Dále poznamenala, že škola bude vyžadovat další 

investice do oprav a rekonstrukce nemovitostí a je potřeba řešit tyto opravy koncepčně, 

projekčně a v návaznosti na existující dotační zdroje. Škola se také zúčastní dotačního grantu 

z Národního plánu obnovy na pořízení nových IT technologií. Ředitelka také upozornila na 

velmi špatný stav školní kuchyně, bude potřeba se sejít a probrat jednotlivé opravy. Starosta 

doplnil, že hledání vhodných zdrojů bude složité. Město investuje do oprav škol posledních 12 

let, bude však potřeba v investicích pokračovat a zároveň hledat možné zdroje financování. 

11. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace 

(ZM/36/2022) 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Proseč. (zpráva je přílohou zápisu) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč 

o převod kladného hospodářského výsledku (ZM/37/2022) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval zastupitele, že bude třeba uzavřít dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě, která 

byla schválená na minulém zasedání. Dodatek řeší drobnou chybu ve smlouvě spojenou s 

úpravou podmínek prvního čerpání. V bodě 3 uzavřené úvěrové smlouvy se mění částka z 37 

milionů nově na 45 milionů, aby korespondovala s uzavřenou smlouvou o dílo po dodatku 

č. 1. Starosta ubezpečil zastupitele, že dodatkem se nemění úroková sazba ani platební 
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podmínky, ale uzavření dodatku má vliv na rychlé uvolnění poskytnutých finančních 

prostředků. Zastupitelé nemají připomínky a s uzavřením dodatku souhlasí. 

 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0713147109/LCD (ZM/38/2022) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V souvislosti s uzavřenou úvěrovou smlouvou, úpravou rozpočtu města na rok 2022 

a skutečně uzavřenou smlouvou o dílo na realizaci akce se banka obrátila na město s žádostí 

o schválení záměru prodeje 3 stavebních parcel pro výstavbu bytových domů a 1 parcely pro 

výstavbu obchodního domu v předpokládané hodnotě 8.500.000 Kč. Starosta upozornil, že se 

jedná pouze o schválení záměru prodeje, nikoliv o samotný prodej, tzn. že město je připraveno 

prodat uvedené pozemky pro případné krytí svých závazků. Tato forma příslibu je pro město 

akceptovatelná a je pro banku určitou formou garance, že jsou zde volné disponibilní 

prostředky uložené v pozemcích a jejich prodejem je možné maximalizovat výtěžek z dané 

lokality a bance tím splatit své závazky. 

Z veřejnosti zazněl dotaz, zda ty parcely tedy město bude chtít vystavět nebo je prodá nějaké 

firmě nebo firmám, aby tam vystavěly bytové domy a obchodní dům. Starosta odpověděl, že 

v současné době se sám přiklání k prodeji těchto parcel. Pro město bude výhodnější prodat 

tyto parcely a investory nějakou formou podmínek směřovat k výstupu, který bude 

akceptovatelný i pro město. 

 

14. Zajištění financování nebo splacení úvěru České spořitelně a. s. 

(ZM/39/2022) 

Zastupitelstvo města 

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

města a starosta. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil zastupitelům další nově zařazený bod, kterým je rozsudek soudu s nabytím 

právní moci, který na úřad dorazil minulý týden. Jedná se o soudní spor, který se vedl 

poslední 3 roky. Majitel nemovitosti v České Rybné podal na město žalobu z důvodu 

narovnání majetkoprávních vztahů. Město se snažilo s majitelem nemovitosti řešit věc formou 

dohody a do záležitosti zapojilo také katastrální úřad pracoviště Chrudim, bohužel k dohodě 

nedošlo a spor nakonec vyvrcholil žalobou podanou na město, kterou město prohrálo. Město 

přišlo rozhodnutím soudu o část nemovitosti (komunikace) vedené v pasportu komunikací a 

muselo uhradit všechny náklady žalobce včetně soudních poplatků. FV byl seznámen 

s rozsudkem a bere ho na vědomí. 

Z veřejnosti zazněl dotaz, proč to nakonec dopadlo v náš neprospěch. Starosta odpověděl, že 

soud rozhodl formou vydržení, ke kterému došlo na základě svědectví žalobce již před mnoha 

desítkami let. 

Zastupitel Skála se zeptal, co se tedy bude dělat dál. Starosta odpověděl, že město zahájí 

jednání s majiteli sousedních pozemků, aby získalo odkupem pozemky pro obnovu komunikace 

v odpovídající šíři ve stejné lokalitě. 

 

15. Rozsudky Okresního soudu v Chrudimi a rozsudek Krajského soudu v 

Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (ZM/40/2022) 

Zastupitelstvo města 

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) 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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16. Pozemky 

Starosta představil další bod jednání týkající se pozemků a krátce okomentoval jednotlivé 

žádosti a předkládané materiály a poznamenal, že jednotlivá usnesení projednal a doporučil 

ke schválení FV. 

Starosta připomněl zastupitelům, že na minulém jednání se řešilo narovnání majetkoprávních 

vztahů v k. ú. Podměstí a poznamenal, že je potřeba schválit ještě jednu žádost, která nemohla 

být na minulém jednání projednána z důvodu opožděného podání žádosti. 

ZM/41/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta okomentoval další žádost, stejně jako v předchozím případě i zde se jedná o 

zaplocený a dlouhodobě užívaný pozemek u potoka v Podměstí. 

ZM/42/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Zastupitel Hloušek představil žádost o směnu pozemků. Jedná se o starý zábor. Město nemá 

přístup ke hřbitovní zdi a nemůže ji opravovat. Odkupem pozemku získá město přístup ke zdi. 

Druhá strana získá již zaplocené pozemky. Na dalším jednání zastupitelstva bude vyřešeno 

také narovnání majetkoprávních záležitostí s evangelickou farností, které je součástí stejného 

GP. 
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Starosta doplnil, že městu v budoucnosti nezbývá nic jiného, pokud se hřbitovy mají uchovat 

jako důstojné místo našich předků a spoluobčanů, že budou muset být převedeny na město, 

jelikož bez vlastnictví město nemůže zažádat o dotaci na opravu hřbitovních zdí, márnice, 

regenerace zeleně atd. 

ZM/43/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/44/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Na minulém jednání se projednala situace komunikace na Františkách. Starosta se 

zastupitelem Hlouškem okomentovali, že v usnesení vypadl 1 pozemek. Jelikož nebyla smlouva 

prozatím uzavřená, bude jednodušší schválené usnesení zrušit a znovu ho schválit v úplném 

znění. 

ZM/45/2022 

Zastupitelstvo města 

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 

. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/46/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta představil 15 dodatků ke smlouvám na odkup pozemků v lokalitě Vyhlídka. Ze strany 

žadatelů jsou podepsané, momentálně chybí doložka o schválení v ZM a podpis starosty. 

S ostatními město stále jedná, řeší se odpovědi na některé dotazy, vše se zdrželo kvůli 

nečekané operaci paní advokátky Mgr. Hamplové. Další dodatky se budou schvalovat až na 

dalším zasedání. Podmínky zastupitelé vyřešili již v minulosti, starosta proto navrhl 

následující usnesení vždy přečíst a nechat o nich postupně hlasovat. 

ZM/47/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/48/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/49/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/50/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/51/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/52/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/53/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/54/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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ZM/55/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/56/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

➢ Na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů a zákona č. 128/2000 Sb. § 83 odst. 

2 zákona o obcích, informoval starosta Jan Macháček členy zastupitelstva o možném 

střetu zájmů a zdržel se u následujícího usnesení hlasování. 

 

ZM/57/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 11, Zdržel se: 1 (Macháček), Proti: 0 
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ZM/58/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/59/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/60/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

ZM/61/2022 

Zastupitelstvo města 

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. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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17. Usnesení 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

přednesené usnesení všemi hlasy. 

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 16. 3. 2022 

 

   

starosta města   ………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Miloslav Hurych   …………………………………………… 

 

Pavla Černá, DiS.   …………………………………………… 




