
USNESENÍ č. 10/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 12. května 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Ing. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 

Omluven: Miloslav Hurych, Jan Poslušný 

 

 

RM/151/2022 

RM bere na vědomí informace starosty ohledně prodeje nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 

10 a p. č. 2707 vše k. ú. Záboří u Proseče. (statistika průběhu prodeje je přílohou zápisu) 

 

RM/152/2022 

RM bere na vědomí protokol o otevírání a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

malého rozsahu „Odstranění stavby č.p. 1 Záboří“ a schvaluje výběr uchazeče PP-GROUP.cz 

s. r. o. (IČ: 28829913) s nejnižší nabídkovou cenou 1.717.243,24 Kč bez DPH, podpisem 

smlouvy o dílo je pověřen starosta. (protokol a návrh smlouvy o dílo jsou přílohou zápisu) 

 

RM/153/2022 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 13.500,- Kč na pořízení zásahových oděvů pro JSDH 

Proseč z rozpočtu Pardubického kraje, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (schválení je přílohou zápisu) 

 

RM/154/2022 

RM schvaluje podání žádosti Městské knihovny Proseč o poskytnutí dotace z projektu Česká 

knihovna a pověřuje starostu a Evu Rejentovou přípravou a podáním žádosti. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/155/2022 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2010906/VB/2, 

Proseč u Sk., ppč. 1569/1-svod+uzem na JB s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035). 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 



RM/156/2022 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2023819/SOBS VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035). 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/157/2022 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2021 se zhotovitelem SWIETELSKY 

stavební s. r. o. (IČ: 48035599), jehož předmětem je prodloužení termínu a změna smluvní ceny 

na realizaci akce „Proseč – Oprava MK“, podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek je 

přílohou zápisu) 

 

RM/158/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč od firmy PP-GROUP.cz s. r. o. (IČ: 

28829913) na nákup cen pro výherce XII. ročníku celostátní literární soutěže „Mladá Proseč 

Terézy Novákové“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (darovací smlouva je přílohou 

zápisu)   

 

RM/159/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s 

celostátní literární soutěží „Mladá Proseč Terézy Novákové“ 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/160/2022 

RM schvaluje uzavření mateřské školy během letních prázdnin od 25. 7. do 5. 8. 2022 z důvodu 

potřeby generálního úklidu školky včetně kuchyně. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/161/2022 

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 

a školských zařízení, který se týká snížení počtu dětí na základní škole ze stávajících 560 dětí 

na 350 dětí v příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČO: 75018772) 

s účinností od 1. 7. 2022, podáním žádosti Krajskému úřadu Pardubickému kraji jsou pověřeni 

Mgr. Kateřina Jetmarová a starosta. (žádost je přílohou zápisu)  



RM/162/2022 

RM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 města Proseč, 

kterou provedli zástupci Pardubického kraje ve dnech 6. 12. 2021 a 11. 4. 2022. (zpráva je 

přílohou zápisu) 

 

RM/163/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku s firmou BAPO s.r.o. (IČ: 26230283) na vypracování 

zjednodušené prováděcí dokumentace na akci „Přírodní koupací biotop Proseč“, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/164/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p. č. 177 a p. č. 1890 o celkové 

výměře cca 57 m2 v k. ú. Proseč u Skutče na základě žádosti 

 za účelem oplocení. (žádost o odkup je přílohou zápisu)  

 

RM/165/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 o výměře 146 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti  za účelem 

narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

 

RM/166/2022 

RM schvaluje Reklamační řád provozovatele kanalizace na odvádění odpadních vod 

s účinností od 12. 5. 2022. (řád je přílohou zápisu) 

 

RM/167/2022 

RM schvaluje návrh smlouvy o odvádění odpadních vod, která bude uzavřena se všemi 

odběrateli, podpisem smluv jsou pověřeni starosta a místostarosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

 

RM/168/2022 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Obecního domu 

č. p. 137“ se zhotovitelem STINTER CZ s. r. o. (IČ: 25959506), podpisem dodatku je pověřen 

starosta. Dodatek řeší změnu konečného vyúčtování (vícepráce, méněpráce). (dodatek je 

přílohou zápisu)  



 

V Proseči dne 12. 5. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

člen rady města: ………………………………………………. 




