
USNESENÍ č. 9/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 22. dubna 2022 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Háp 

 

RM/126/2022 

RM schvaluje umístění sídla pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč 

(IČ: 60104911) na adresu náměstí Dr. Tošovského 252, Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/127/2022 

RM schvaluje realizaci záměru vytvoření 4 nájemních bytů v objektu čp. 12 na náměstí Dr. 

Tošovského v Proseči v majetku města Proseč, hledáním vhodného projektanta a dalším 

jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (výzva MMR je přílohou zápisu) 

 

RM/128/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany k zajištění akceschopnosti z rozpočtu Pardubického kraje na projekt „Pořízení obleků 

pro JPO V Záboří – Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. 

Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou 

zápisu). 

 

RM/129/2022 

RM schvaluje vypsání poptávkového řízení na stavební práce akce „Demolice domu čp. 1 v 

Záboří – Proseč“ v souladu se směrnicí č. 1/2020, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona), dalším jednáním je pověřen starosta a Mgr. 

Jaromír Kašpar. (zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/130/2022 

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

10 a p. č. 2707 vše v k. ú. Záboří u Proseče, který zprostředkovává realitní kancelář NEXT 

REALITY. (korespondence je přílohou zápisu) 

 

RM/131/2022 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/06, 

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). 

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

 

RM/132/2022 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021594/VB/01. 

Záboří-parc.738/6,knn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/133/2022 

RM schvaluje smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou ELEKTROWIN a.s. (IČ: 

27257843), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/134/2022 

RM schvaluje rámcovou smlouvu o zajištění nouzového ubytování s Pardubickým krajem na 

poskytnutí kompenzačního příspěvku na ubytování Ukrajinců, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (zpráva a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/135/2022 

RM schvaluje žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák – 

český skaut, středisko Skála Hlinsko, z. s. (IČ: 60103574), konaného v období od 29. 6. 2022 

do 19. 7. 2022 na parcele č. 453/2 v k. ú. Podměstí v prostorách bývalého pískovcového lomu 

mezi Prosečí a Borem u Skutče, zasláním souhlasného stanoviska je pověřen starosta. (žádost 

je součástí přílohy) 

 

 

 

 



RM/136/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku na nový webový klient spisové služby GINIS SSD 2022 od 

firmy GORDIC spol. s. r. o. (IČ: 47903783), objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/137/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti chytrých technologií – 

fotovoltaické panely pro obecní budovy Proseč s firmou Czech Smart City Cluster, z.s. (IČ: 

04604563), objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je 

přílohou zápisu) 

 

RM/138/2022 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč na restaurování Pískovcového kříže s kovovou 

ohrádkou na ulici Pasecká v Proseči z rozpočtu Pardubického kraje, včetně uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (schválení je přílohou zápisu) 

 

RM/139/2022 

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 22.402,- Kč na Zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity v nestátních lesích za rok 2020 z rozpočtu Pardubického kraje, dalším jednáním je 

pověřen starosta. (rozhodnutí o přijetí dotace je přílohou zápisu) 

 

RM/140/2022 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 2.862,- Kč na období od 19. 4. 2022 do 30. 6. 2022 

na obědové služby ve prospěch 2 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) 

 

RM/141/2022 

RM bere na vědomí protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 

provedený dne 10. 3. 2022 ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Proseč 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) 



RM/142/2022 

RM schvaluje souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci Most ev. č. 3542-1 od 

firmy MDS Projekt s. r. o. (IČ: 27487938), kterým dojde k dočasnému a trvalému záboru na 

pozemku p.č. 1093 v k. ú. Miřetín a pokácení 1ks stromu – olše lepkavé. Dalším jednáním je 

pověřen starosta a místostarosta. (žádost o vyjádření je přílohou zápisu) 

 

RM/143/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 a  ohledně 

prodeje pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1583/1 o výměře 784 m2 v k. ú. Záboří 

u Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 9. 12. 2020 usnesením č. 6/2020 a schvaluje 

vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/144/2022 

RM schvaluje aktualizovanou přílohu ke smlouvě č. 17322/2018 se Zderaz, zemědělské 

družstvo (IČ: 00124851) na základě zaslané aktualizace dle KN a LPIS, dalším jednáním je 

pověřen starosta. (příloha k pachtovní smlouvě je přílohou zápisu) 

 

RM/145/2022 

RM neschvaluje žádost o pronájem pozemku na konání pouti v roce 2022 pro umístění 

pouťových atrakcí na náměstí, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (žádost 

je přílohou zápisu) 

 

RM/146/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 570/8 o výměře cca 3331 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti firmy RedFleck spol. s. r. o. (IČ: 01796119) zastoupené jednatelem 

Pavlem Černým. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/147/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 2051/4 o výměře 4739 m2 v k. ú. 

Paseky u Proseče na základě žádosti  za 

účelem sečení sena. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

 



RM/148/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1298/2 o výměře cca 240 m2 v k. 

ú. Martinice u Skutče z majetku města Proseč do vlastnictví

 z důvodu narovnání vlastnických vztahů. (záměr směny je 

přílohou zápisu) 

 

RM/149/2022 

RM schvaluje zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy do 

užívání. Všechny uvedené projekty byly ukončeny a pro jejich zařazení do užívání není 

vyžadováno kolaudační či jiné rozhodnutí. (soupis nedokončeného dlouhodobého hmotného 

majetku k zařazení do užívání je přílohou zápisu) 

 

RM/150/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/RM/2022 dle přílohy. 

 

V Proseči dne 22. 4. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




